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Aan mijn broers
Uit dankbaarheid

EEN WOORD VOORAF
1936, toen in het Museum Boymans de Jeroen Bosch-tentoonstelling gehouden
-*- werd, publiceerde een weekblad een detailfoto van het middenpaneel van het Lissabonse drieluik,
dat op de expositie te bewonderen viel. De reproductie vertoonde een mager, kaal vogeltje, dat zijn
hals uitrekte naar een klein schuitje, waarin een kereltje zat met een groot, bolvormig hoofd, waarop
zich een dwaze lach aftekende. Overwegende of deze vreemde voorstelling een betekenis had, herinnerde ik mij een combinatie van twee namen van doordraaiers en lichtmissen uit een ten onrechte
aan Anna Bijns toegeschreven referein: „dor vogelken" en „licht schuitken". Jeroen had ze afgebeeld,
en daarbij nog, in het schuitje, een „sottebol". Een beschouwing van het schilderij in het museum
schonk de overtuiging, dat alle duiveltjes een betekenis hadden. Ik heb het drieluik toen bestudeerd
en ontleed (de heer J. T. C. Schipper te Baarn was zo vriendelijk enkele moeilijke plaatsen later in
Lissabon te verifiëren) en me de volgende jaren ook met het overige werk van Bosch bezig gehouden.
Reeds spoedig werd geconstateerd, dat men alleen tot een plausibele verklaring komen kan, als men
zich tracht te oriënteren in het gehele veld van de taal, literatuur, folklore en cultuurgeschiedenis der
Nederlanden en het uitgestrekte terrein van de beeldende kunst van West-Europa, en dat wel over de
periode van ongeveer 1300 tot 1600. Daarbij sluiten zich enkele gebieden aan uit de Duitse en Franse
literatuur en folklore. Pas dan kan men, door vergelijking, nagaan wat Jeroen met zijn voorstellingen
bedoeld heeft en welke invloeden hij heeft ondergaan. Beperkt men zich tot een onderdeel, zoals
sommigen gedaan hebben, bijv. tot de Duitse gravure, de symboliek der alchemisten of de duivelenliteratuur, dan moeten hieruit de grootste vergissingen voortkomen.
T N DE ZOMER VAN

Tevens bleek spoedig, dat de symboliek bij Bosch nog al erotisch gekleurd is. Eerbied voor de
waarheid gebiedt echter dit element niet te verdoezelen. Niet alleen tegen het onwelvoegelijke van mijn
boek, maar ook tegen de opeenstapeling van materiaal, de vele hypothesen, het vermelden van de
meningen van vroegere onderzoekers, en het veelvuldig verwijzen naar andere bladzijden of het herhalen van wat reeds gezegd is, zal menigeen bezwaren hebben. Men bedenke echter, dat de meeste
schilderijen en tekeningen van Jeroen moeilijke „teksten" zijn. Vele gegevens dienen bijeengebracht
te worden ten einde licht te verschaffen in een duistere passage. Is er meer dan één hypothese, het is
beter ze alle te geven, in de hoop dat men de bewijzen vindt die ze ontzenuwen of bevestigen, dan
door het brengen van een enkele eigen standpunt steviger te maken. Door mee te delen, wat anderen
er van dachten, kan men veelal het probleem scherper stellen. En wat het laatste punt betreft,
een te veel aan duidelijkheid is beter dan een tekort. Dit neemt echter niet weg, dat van de bijeengebrachte gegevens een leesbaarder boek gemaakt had kunnen worden, zonder dat de wetenschappelijke gefundeerdheid verzwakt werd. Maar „elck vogelken singht also tghebeckt is", schreef
reeds een jongere tijdgenoot van Jeroen.
De studie werd opgevat onder de leiding van professor Dr A. A. Verdenius en voltooid onder
die van professor Dr Gerard Brom. Beide hoogleraren lazen de tekst met cri tisch oog en gaven vele
behartigenswaardige wenken. Het Rijksprentenkabinet en de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
en de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksbureau voor Kunsthistorische en Iconografische Documentatie te 's-Gravenhage leverden boeken, tijdschriften en reproducties, waaraan gegevens werden ontleend. De grote bibliotheken te Brussel, Parijs en Londen voorzagen in lacunes. Van verscheidene
binnen- en buitenlandse museumdirecteuren en verzamelaars werd hulp verkregen. En ten slotte
verleende de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op advies van het Voorlopig Bestuur
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek i.o. een Rijkssubsidie ten
ν

einde het manuscript volledig te publiceren en het werk van reproducties te voorzien. Niet steeds zijn de
laatsten zo groot en scherp als gewenst is. Vandaar dat in de noten vaak tevens naar andere afbeeldingen
verwezen moet worden. In het algemeen vindt men in de boeken van Baldass, Tolnay, Combe en
Lafond een schat van illustraties.
Ook aan andere personen en instellingen ben ik dank verschuldigd. Er zijn er echter zo vele, dat
het geen zin heeft meer namen te noemen.
Dit boek is slechts een schakel in de literatuur over Bosch. Misschien zijn sommige uitspraken
erin nog te apodictisch gesteld. Aan Nederlandssprekende philologen, kunsthistorici en folkloristen
biedt het werk van Jeroen en diens navolgers een vruchtbaar studieterrein. Vooral een voortgezet
onderzoek van handschriften met miniaturen en van het Nederlands der 15de en 16de eeuw zal veel
ophelderen.

Amsterdam, November 1948
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LIJST VAN A F K O R T I N G E N
Afb. = afbeelding in dit boek.
Alexandre = Arsène Alexandre. L'Art du rire et de
la caricature. Paris z.j.
Antwerps liedboek = Hoffmann von Fallersleben.
Antwerpener Liederbuch. Hannover 1855.
Bakker = J. Bakker. De Groóte of St-Laurenskerk
te Rotterdam. Lochern 1942.
Baldass = L. von Baldass. Hieronymus Bosch. Wien
1943.
Baldass. Betrachtungen = L. Baldass. Betrachtungen
zum Werke des Hieronymus Bosch. Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien. N. F. I (1926),
blz. 103 vlgg.
Baldass. J. d. K. M. I = L. Baldass. Zur Entwicklungsgeschichte des Hieronymus Bosch. Jaarboek der Koninklyke Museums voor Schoone Kunsten van België I (1938),
blz. 47 vlgg.
Bartholomaeus Engelsman = Bartholomaeus (de
Glanvilla) Engelsman. Boeck vanden proprieteyten der
dinghen. Haerlem, Jacop Bellaert, 1485.
Baudet = F. E. J. M. Baudet. De maaltijd en de
keuken in de middeleeuwen. Leiden 1904.
Bax = D. Bax. Uit de geschiedenis van het volkslied:
Een boerman hadde een dammen sin. Nederlandsch
Tijdschrift voor Volkskunde XL (1935—1936), blz. .10
vlgg.
Bax. Bisschoppen = D. Bax. Over allerhande bisschoppen en BruegeVs kreupelen in het Louvre. Historia
IX (1943), blz. 241 vlgg.
Beuken = W. H. Beuken. Die waerachtige ende een
seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen.
Zutphen 1931.
Bijdragen = Nijhoff's Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde.
Bijns = E. Soens. Onuitgegeven gedichten van Anna
Bijns (deel I). Leuvensche Bijdragen IV (1902), blz. 199
vlgg.
Bijns. Nieuwe refereinen = W. J. A. Jonckbloet en
W. L. van Heiten. Anna Bijns. Nieuwe refereinen, benevens enkele andere Rederijkersgedichten uit de XVIde
eeuw. Gent 1886.
Bijns. Refereinen = A. Bogaers en W. L. van Heiten.
Refereinen van Anna Bijns. Rotterdam 1875.
Bilder-Katalog = Hugo Schmidt. Bilder-Katalog zu
Max Geisberg, Der deutsche Einblatt-Holzschnitt etc.
München 1930.
Blommaert = Ph. Blommaert. Oudvlaemsche gedichten der ХПе, XHIe en XlVe eeuwen. Gent 1835—
1851. 3 delen.
Blum et Lauer = A. Blum et Ph. Lauer. La miniature
française aux XVe et XVIe siècles. Paris et Bruxelles
1930.
Boekenoogen = G. J. Boekenoogen. De Zaansche
volkstaal. Leiden 1897.
Boekenoogen. Spinrocke = G. J. Boekenoogen. Die
evangeliën vanden spinrocke metter glosen bescreven
ter eeren vanden vrouwen. 's-Gravenhage 1910.
Boendale = Jan (van) Boendale. Jans Teesteye, in:
F. A. Snellaert. Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen.
Brussel 1869.
Boite = Johannes Boite. Fahrende Leute in der Literatur des 15 und 16 Jahrhunderts (Sonderabdruck aus

den Sitzungsberichten der preussischen Akademie der
Wissenschaften, Phil.—Hist, klasse, 1928, XXXI).
Bosch = D. Bax. Ontcijfering van Jeroen Bosch.
's-Gravenhage 1948.
Bessert und Storck = H. Th. Bossen und W. F.
Storck. Das Mittelalterliche Hausbuch nach dem Originale im Besitze des Fürsten von Walburg-WolfeggWaldsee. Etc. Leipzig 1912.
Bouchot = H. Bouchot. Les deux cents incunables
xylographiques du département des estampes. Bibliothèque
Nationale. Paris 1903. 2 delen.
Boy mans = Museum Boymans. Rotterdam 1936.
Jeroen Bosch. Noord-Nederlandsche primitieven (beschouwende catalogus).
Boymans. Afbeeldingen = Museum Boymans. Rotterdam 1936. Jeroen Bosch. Noord-Nederlandsche primitieven. Afbeeldingen.
Brands = G. A. Brands. Tspel van de Cristenkercke.
Utrecht 1921.
Breviarium Grimani = Bréviaire Grimani de la bibliothèque de S. Marc à Venise. Reproduction photographique complète, éditée par Scato de Vries. Préface
de Sal. Morpurgo. Leyde 1903—1906. 12 delen.
Brion = M. Brion. Bosch. Paris 1938.
Brulliot=R. Brulliot. Copies photographiques des plus
rares gravures criblées, estampes, gravures en bois etc.
du XV et XVI siècle qui se trouvent dans la collection
royale d'estampes à Munie. Munie 1855.
Bulard = M. Bulard. Le scorpion. Symbole du peuple
juif dans l'art religieux des XlVe, XVe, XVIe siècles,
etc. Paris 1935.
Burger. Rebus = С. P. Burger Jr. De rebus van onze
oude Rederijkers. Het Boek XIV, blz. 145 vlgg.; 244
vlgg.; 311.
Burssens = A. F. S. Burssens. Dat boeck vander
voirsienicheit Godes. Brussel-Antwerpen-Leuven 1930.
Busch = H. Busch. Meister des Nordens. Die alt
niederdeutsche Malerei 1450—1550. Hamburg 1940.
Byvanck = A. W. Byvanck. La miniature dans les
Pays-Bas Septentrionaux. Traduit du néerlandais par
Mlle. Adrienne Haye. Paris 1937.
Byvanck en Hoogewerff = A. W. Byvanck en G. J.
Hoogewerff. Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen verzameld en beschreven. 's-Gravenhage 1922—1925. 3 delen.
Cannaert = J. B. Cannaert. Bijdragen tot het oude
strafregt in België, etc. 2de druk. Brussel 1829.
Cannaert. Bydragen = J. B. Cannaert. Bydragen tot
de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, etc.
3de druk. Gent 1835.
Carton = С. Carton. Oudvlaemsche liederen en andere
gedichten der XlVe en XVe eeuwen. Gent 1849. 2 delen.
Carton. Boeck = Het boeck van al 't gene datier
gheschiedt is binnen Brugghe, sichtent jaer 1477, 14
Februari, tot 1491, uitgegeven door С. С. Gent 1859
(Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen. lilde serie,
nr 2).
Catalogue Goudstikker — Catalogue des nouvelles
acquisitions de la collection Goudstikker. Amsterdam.
Cats = Alle de wercken van den Heere Cats. Amster
dam en 's-Gravenhage 1726. 2 delen.
Champfleury = Champfleury. Histoire de la cariVi

calure au Moyen Âge et sous la Renaissance. 2de druk.
Paris z.j. (voorwoord 1867—1871).
Chastel = La tentation de Saint Antoine ou le songe
du mélancolique. Gazette des Beaux-Arts 1936. 6de reeks.
Deel XV. Biz. 218 vlgg.
Clarisse = J. Clarisse. Sterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: Natuurkunde van het geheel-al,
en gehouden voor het werk van zekeren Broeder Gheraert.
Leiden 1847.
Conway = M. Conway. Catalogue of the loan
exhibition of Flemish and Belgian art. Burlington House.
London 1927.
Conway. The Van Eycks = M. Conway. The Van
Eycks and their followers. London 1921.
Comelissen en Vervliet = J. Comelissen en J. B.
Vervliet. Idioticon van het Antwerpsch dialect. Gent
1899—1939. 8 delen.
De Во = L. L. de Bo. Westvlaamsch idioticon,
bewerkt door en heruitgegeven door Joseph Samijn.
Gent 1892.
De Beschere = J. de Boschère. Jérôme Bosch.
Bruxelles 1947.
De Cock. Gebruiken = A. de Cock. Spreekwoorden
en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden. Gent 1905. 2de druk 1908.
De Cock. Volksgeneeskunde = A. de Cock. Volksgeneeskunde in Vlaanderen. Gent 1891.
De Cock. Vrouwen = A. de Cock. Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het
huwelijk, etc. Gent 1911.
De Cock en Teirlinck = A. de Cock en Is. Teirlmck.
Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland. Gent 1902—
1908. 8 delen.
De Jong. Esbatementen = M. de Jong. Drie
zestiende-eeuwse esbatementen. Amsterdam 1934.
De Laborde = A. de Laborde. Les manuscrits à
peintures de la Cité de Dieu de Saint Augustin. Paris
1909. 2 delen.
Delen = A. J. J. Delen. Histoire de la gravure
dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces Belges
des origines jusqu' à la fin du XVIIIe siècle. Paris et
Bruxelles 1924—1935. 3 delen.
Delen. Livre = Histoire du livre et de l'imprimerie en
Belgique des origines à nos jours. Deel II. A. J. J. Delen.
L'Illustration du livre en Belgique (des origines à 1500).
Bruxelles 1930.
De Meyere en Baekelmans = V. de Meyere en L.
Baekelmans. Het boek der rabauwen en naaktridders.
Antwerpen 1917.
Demonts = L. Demonts. Deux primitifs néerlandais au Musée du Louvre. Gazette des Beaux-Arts 1919.
4de reeks. Deel XV. Biz. 1 vlgg.
De Potter. Gent = F de Potter. Gent van den oudsten
tijd tot heden. Gent 1883—1901. 8 delen.
De Raaf en Griss III = K. H. de Raaf en J. J. Griss.
Een nieuwe bundel. Deel III. 3de druk. Rotterdam 1925,
blz. 89 vlgg.: Die legende van Sinte Cristoffel.
Der dieren palleys = Der dieren palleys ende Die
vergaderinge vanden beesten der Aerden. Van den vogelen
der lucht. Van den visschen ende monstren der wateren.
Jan van doesborch Thantwerpen 1520.
De Roovere = L. Scharpé. Anthonis de Roovere.
Spel van quiconque vult salvus esse. Leuvensche Bijdragen IV (1902), blz. 155 vlgg.
De Roovere. Wercken = Anthonis de Roovere.
Rethoricale wercken. Antwerpen 1562.
De Vooys. Legenden = C. G. N. de Vooys. MiddelX

nçderlandsche legenden en exempelen. 's-Gravenhage
1926.
De Weert = J. H. Jacobs. Jan de Weert's Nieuwe
Doctrinael of Spieghel van Sonden. 's-Gravenhage 1915.
De Wind = S. de Wind. Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden. Middelburg 1827.
De Wyzewa = T. de Wyzewa. Le bienheureux
Jacques de Voragine. La Légende Dorée. 23me mille.
Paris 1925.
Dichten = Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Leiden 1899.
Diederichs = E. Diederichs. Deutsches Leben der
Vergangenheit in Bildern. Jena 1908. 2 delen.
Dijkstra = Waling Dijkstra. Friesch woordenboek.
Leeuwarden 1900—1911. 3 delen.
Dodonaeus = R. Dodonaeus. Cruydt-Boeck, volgens
sijne laetste verbeteringe. Leiden 1608.
Dollmayr = H. Dollmayr. Hieronymus Bosch und
die Darstellung der vier letzten Dinge in der niederländischen Malerei des XV und XVI Jahrhunderts. Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien XIX
(1898), blz. 288 vlgg.
Drescher = K. Drescher. Das niirnbergische Schönbartbuch. Weimar 1908.
Durrieu. Charles le Téméraire = P. Durrieu.
Livre de prières peint pour Charles le Téméraire par
son enlumineur en titre Philippe de Mazerolles. Monuments et mémoires publiés par l'académie des inscriptions et belles-lettres etc. Deel XXII, blz. 71 vlgg.
Dvorak. Kunstgeschichte = Max Dvorak. Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. München 1928.
D. W. = Deutsches Wörterbuch I (1854) enz.
Dyalogus creaturarum = Dyalogus creaturarum dat
is twispraec der creaturen. Gheraert Leeu. Goude 1481.
Enklaar. Uilenspiegel = D. Th. Enklaar. Uit Uilenspiegel's kring. Assen 1940.
Enklaar. Varende luyden = D. Th. Enklaar. Varende
luyden. Assen 1937.
Emé. Spelen = B. H. Erné. , Twee zestiende-eeuwse
spelen van de hel. Groningen enz. 1934.
Everaert = J. W. Muller en L. Scharpé. Spelen van
Cornells Everaert. Leiden 1898—1900.
Fierens—Gevaert = Fierens—Gevaert. La peinture en Belgique. Les primitifs Flamands. Bruxelles 1908
—1912. 4 delen.
Fierens—Gevaert. Bruges = Fierens—Gevaert. La
peinture à Bruges. Bruxelles et Paris 1922.
Fierens—Gevaert et Paul Fierens III = Fierens—
Gevaert et Paul Fierens. Histoire de la peinture flamande des origines à la fin du XVe siècle. Deel III. La
maturité de l'art flamand. Paris et Bruxelles 1929.
Flögel = Flögel's Geschichte des Grotesk-Komischen.
Neu bearbeitet und erweitert von F. W. Ebeling. Leipzig 1862.
Fokker = Α. Α. Fokker. Geschiedenis der syphilis
in de Nederlanden. Nederlandsch Tijdschrift voor Ge
neeskunde IV (1860), blz. 419 vlgg.
Franck—Van Wijk = Franck—Van Wijk. Etymo
logisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2de druk.
's-Gravenhage 1912. Supplement door C. B. van Haeringen. 's-Gravenhage 1936.
Frederiks = К. J. Frederiks. Het Oud-Neder
landsch strafrecht. Deel I. Haarlem 1918.
Frère en Gessier = J. Frère en J. Gessier. Uit een
Tongerschen dichtbundel der XVIe eeuw. Tongeren 1925.

Friedländer I etc. = M. J. Friedländer. Die altniederländische Malerei. Berlin—Leiden 1924—1937.
14 delen.
Friedländer. Hieronymus = M. J. Friedländer.
Hieronymus Bosch. Den Haag 1941.
Fritz. = J. Fritz. Die historie van Christoffel Wagenaer,
etc. Leiden 1913.
Fuchs. Renaissance = E. Fuchs. Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Renaissance IA und IB (Ergänzungsband). München 1909.
Gailüard = Inventaire des archives de la ville de
Bruges. Bruges 1879—1882. Deel VII: Glossaire flamand par Edw. Gailliard.
Galama = E. G. A. Galama. Twee zestiende-eeuwse
spelen van de Verhoren Zoone door Robert Lawet.
Utrecht—Nijmegen 1941.
Gallee = J. H. Gallee. Bijdrage tot de geschiedenis
der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen. Haarlem 1873.
Gaspar et Lyna = С. Gaspar et F. Lyna. Les
principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque
Royale de Belgique. Paris 1937. Deel I.
G. В. К. = GentscheMijdragen tot de Kunstgeschiedenis.
Geisberg. —. M. Geisberg. Die Kupferstiche des
Meisters E.S. Berlin 1924.
Geisberg. Beziehungen = M. Geisberg. Die Bezie
hungen zwischen den Niederlanden, dem Niederrhein
und Westfalen in der Graphik des fünfzehnten Jahrhunderts. Westfälische Forschungen II (1939), blz.
121 vlgg
Gengier = H. G. Gengier. Deutsche StadtrechtsAlterthümer. Erlangen 1882.
Glück. Bilder — G. Glück. Bilder aus Bruegels
Bildern. Wien 1936. 2de druk 1937.
Glück. Gemälde = G. Glück. Bruegels Gemälde.
Wien 1932. 2de druk 1934.
Glück. Malerei = G. Glück. Aus drei Jahrhunderten
europäischer Malerei. Wien 1933.
Glück. Vermeylen = G. Glück. Die Darstellungen
des Karnevals und der Fasten von Hieronymus Bosch
undBruegel, in Gedenkboek Α. Vermeylen. Brugge 1932,
blz. 263 vlgg.
Gossart = G. Gossart. La peinture de diableries à la
fin du moyen-âge. Jérôme Bosch, le „faizeur de dyables"
de Bois-le-Duc. Lille 1907.
Graesse = Th. Graesse. Jacobi a Voragine Legenda
Aurea etc. Edilio secunda. Lipsiae 1850.
Grauls. Bruegel = De spreekwoorden van Pieter
Bruegel den Oude, verklaard door Jan Grauls, Antwerpen, Oude God, Gevaert Photo Producten, z.j.
Grimm = J. Grimm. Deutsche Rechtsalterthümer.
4de druk. Leipzig 1899. 2 delen.
Grondijs = H. F. Grondijs. Een spul van sinnen
van den stecke Stadt. Borculo 1917.
Gulden Legende 1478 = Hier beghint een nuttelijc
boec dat men hiet dat passionael dat welc in latijn is
gheheten Aurea legenda dat beduut in dyetsche die
gulden legende of dat passionael . . . . gheraert leeu ter
goude in hollant . . . . 1478
Haberditzl = F. M. Haberditzl. Die Einblattdrucke des XV Jahrhunderts in der Kupferstichsammlung
der Hofbibliothek zu Wien. Wien 1920. 2 delen.
Hals = Α. Hals. Die Rätsel der Bilder von Jeroen
Bosch. München 1938.
Hampe = Th. Hampe. Die fahrenden Leute in der
deutschen Vergangenheit. Leipzig 1902.

Handwtb. — Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin—Leipzig 1927—1942. 9 delen met register.
Hannema. Jaarverslag = D. Hannema. De Verloren
Zoon van Jheronymus Bosch. Jaarverslag Museum
Boy mans 1931, blz. 2 vlgg.
Harrebomée = P. J. Harrebomée. Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal. Utrecht 1858—1870.
3 delen.
Haslinghuis = E. J. Haslinghuis. De duivel in het
drama der middeleeuwen. Leiden 1912.
Heidrich = E. Heidrich. Alt-Niederländische Malerei.
Jena 1910.
Heise = C. G. Heise. Fabelwelt des Mittelalters.
Phantasie- und Zierstücke Lübeckischer Werkleute aus
drei Jahrhunderten. Berlin z.j. (1936).
Heise. Malerei = C. G. Heise. Norddeutsche Malerei.
Leipzig 1918.
Heremans. Refereynen = J. F. J. Heremans. Refereynen, vertooght binnen Ghendt den XX. in April 1539.
Gent 1877.
Hermans. Kronyken = C. R. Hermans. Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk
de stad en meijerije van 's-Hertogenbosch. Deel I,
's-Hertogenbosch 1848.
Hermans. Mengelwerk = C. R. Hermans. Geschiedkundig mengelwerk over de provincie NoordBrabant. 's-Hertogenbosch 1840.
Hermans. Rederijkers = C. R. Hermans. Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant. Deel Π (enig
verschenen deel). 's-Hertogenbosch 1867.
Heynken de Luyere = Een schoone ende gheneuchlicke
historie of cluchte van Heynken de Luyere etc. Thantwerpen 1582. Herdruk bezorgd door L. Baekelmans.
Antwerpen z.j.
Hezenmans. Wachter = J. C. A. Hezenmans. Hiero
nymus van Aken. Onze Wachter 1874, II, blz. 1 vlgg.
Hezenmans. Warande = J. C. A. Hezenmans.
Hieronymus van Aken. Dietsche Warande N. (=3de)
R. I (1887), blz. 293 vlgg.
Hildegaersberch. = W. Bisschop en E. Verwijs.
Gedichten van Willem van Hildegaersberch. 's-Gravenhage 1870.
Hirth = G. Hirth. Kulturgeschichtliches Bilderbuch
aus drei Jahrhunderten. Leipzig—München 1881—1890.
6 delen.
Horst = G. C. Horst. Daemonomagie oder Geschichte
des Glaubens an Zauberei und Daemonische Wunder,
etc. Frankfurth am Main 1818. 2 delen.
Huebner = F. M. Huebner. Hieronymus Bosch.
Berlin 1939.
Huebner. Jeroen Bosch = F. M. Huebner. Jeroen
Bosch als mensch en kunstenaar. Den Haag 1942.
Huizinga = J. Huizinga. Herfsttij der middeleeuwen. 2de druk. Haarlem 1921.
Immink. Spiegel = M. W. Immink. Die Spiegel
der Minnen door Colijn van Rijssele. Utrecht 1913.
J. d. K. M. = Jaarboek der Koninklijke Museums
voor Schoone Kunsten van België.
J. d. k. S. — Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien.
J. d. p. K. = Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen.
Jedlicka. Bruegel = G. Jedlicka. Pieter Bruegel.
Der Maler in seiner Zeit. Erlenbach—Zürich und
Leipzig 1938.
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Jeltes = H. F. W. Jeltes. Een Hieronymus Bosch
in het Rijksmuseum. Ebeviers Geïllustreerd Maandschrift
LXXIV (1927), biz. 75 vlgg.
Justi = С. Justi. Die Werke des Hieronymus Bosch
in Spanien. Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen
X (1889), blz. 121 vlgg.
Justi. Miscellaneen = C. Justi. Miscellaneen aus drei
Jahrhunderten spanischen Kunstlebens. Deel П. Berlin
1908.
Kalff. Lied = G. Kalff. Het lied in de middeleeuwen.
Leiden 1884.
Kalif. Trou = G. Kalff. Trou moet Ыускеп. Gronin
gen 1889.
Kiliaen = С. Kilianus. Etymohgicum Teutonicae
linguae, sive Dictionarium
Teutonico-Latinum. Uitg.
door G. van Hasselt. Utrecht 1777.
Kluge. Rotwelsch = F. Kluge. Rotwelsch. QueVen
und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten
Geheimsprachen. I. Rotwelsches Quellenbuch. Strass
burg 1901, blz. 10.
Knipping I = J. В. Knipping. De iconografie van de
Contra-Reformatie
in de Nederlanden. Deel I. Hil
versum 1939.
Knuttel. Gids = G. Knuttel Wzn. Hieronymus
Bosch en de tegennatuurlijke dingen. De Gids 1937, II,
blz. 64 vlgg.
Kruyskamp = C. Kruyskamp. De refreinenbundel
van Jan van Doesborch. Leiden 1940. 2 delen.
Kunstgeschiedenis = Kunstgeschiedenis der Neder
landen onder redactie van Dr. H. E. van Gelder. Utrecht
z.j. 1ste druk.
Lacroix = P. Lacroix. Moeurs, usages et costumes
au Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance. Paris 1871.
Lafond = P. Lafond. Hieronymus Bosch. Bruxelles 1914.
Leendertz. Poëzie = P. Leendertz Jr. Middelnederlandsche dramatische poëzie. Leiden 1907.
Lehrs = M. Lehrs. Der Meister des Amsterdamer
Kabinets. Berlin 1893—1894.
Lehrs. Katalog = M. Lehrs. Geschichte und kritischer
Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstichs im XVJahrhundert. Wien 1908—1934.
9 delen.
Lehrs. Schongauer = M. Lehrs. Martin Schongauer.
Nachbildungen seiner Kupferstiche. Berlin 1914.
Leuv. B. = Leuvensche Bijdragen.
Lexer = M. Lexer. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1872—1878. 3 delen.
Lippmann = F. Lippmann. Le chevalier délibéré by
Olivier de la Marche. London 1898.
Loquela = G. Gezelle. Loquela. Amsterdam 1907.
Lyna en Van Eeghem = F. Lyna en W. van Eeghem.
De sotslach. Klucht uit ca 1550. Brussel 1932.
Maerlant = E. Verwijs. Jacob van
Maerlant's
Naturen Bloeme. Groningen 1878. 2 delen.
Maerlant. Spiegel = M. de Vries en E. Verwijs.
Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Leiden 1857—
1863. 3 delen.
Maeterlinck. Péchés = L. Maeterlinck. Péchés
primitifs. Art et folklore. Paris 1912.
Maeterlinck. Peinture = L. Maeterlinck. La genre
satirique dans la peinture flamande. 2de druk. Bruxelles
1907.
Maeterlinck. Sculpture = L. Maeterlinck. Le genre
satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture
XII

flamande et wallonne: Les miséricordes de stalles (Art
et folklore). Paris 1910.
Mâle. Art religieux = E. Mâle. L'Art religieux de
la fin du Moyen Âge en France. Paris 1908.
Mandeville = N. A. Cramer. De reis van Jan van
Mandeville, etc. Leiden 1908.
Martens = Bella Martens. Meister Francke. Hamburg 1929.
Martin = H. Martin. La miniature française du
XlIIe au XVe siècle. Paris et Bruxelles 1923.
Martin et Lauer = H. Martin et Ph. Lauer. Les
principaux manuscrits à peintures de la bibliothèque de
l'Arsenal à Paris. Paris 1929.
M. B. K. = Maandblad voor Beeldende Kunsten.
Meder = J. Meder. Handzeichnungen deutscher
Meister des XV und XVI Jahrhunderts. Wien 1922.
Med. V. A. = Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde.
Mertens en Torfs = F. H. Mertens en K. L. Torfs.
Geschiedenis van Antwerpen etc. Antwerpen 1845—1853.
7 delen.
Meijer. Phoenix = E. R. Meijer. Hieronymus Bosch
en de Verloren Zoon. Phoenix I, nr 7. blz. 1 vlgg.
Meyer = G. J. Meyer. Oude Nederlandsche spreuken
en spreekwoorden. Groningen 1836.
Meyling = H. Meyling. Esbatementen van de Rode
Lelye te Brouwershaven. Groningen 1946.
Millar = E. G. Millar. La miniature anglaise du
XlVe et du XVe siècle. Paris et Bruxelles 1928.
Molsdorf = W. Molsdorf. Christliche Symbolik der
mittelalterlichen Kunst. Leipzig 1926.
Montanus = Montanus. Die deutschen Volksfeste.
Jahres- und Familien-Feste. Iserlohn und Elberfeld 1854.
Morawski = J. Morawski. £ a légende de Saint
Antoine ermite. Poznariskie towarzystwo przyjaciol nauk
prace komisji filologicznej. Deel XI (1939), afl. 2.
Mosmans = J. Mosmans. De St-Janskerk te 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch 1931.
Mosmans. Iconografie = J. Mosmans. Iconografie
van het choor en de straalkapellen der St Jan te 's-Hertogenbosch, in het Gedenkboek:
's-Hertogenbosch
1185—1935. Teuling's Uitgevers-mij. 's-Hertogenbosch
1935.
Mosmans. Jheronimus = J. Mosmans. Jheronimus
Anthonis-zoon Van Aken alias Hieronymus Bosch. Zijn
leven en zyn werk. 's-Hertogenbosch 1947.
M. W. = E. Verwijs en J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. 's-Gravenhage 1885—1929. Voltooid door F. A. Stoett. 9 delen.
Naumann = H. Naumann. Die Holzschnitte des
Meisters vom Amsterdamer Kabinett zum Spiegel Menschlicher Behaltnisbgedruckt zu Speier bei Peter Drach 1479).
Strassburg 1910.
Neurdenburg = E. Neurdenburg. Van Nyevont,
Loosheit ende Practike: Hoe sy Vrou Lortse verheffen.
Utrecht 1910.
Nijhoff. Art typographique = W. Nijhoff. L'Art
typographique dans les Pays-Bas pendant les années
1500 à 1540. La Haye 1926—1935. 3 delen.
Nijhoff en Kronenberg = W. Nijhoff en M. E.
Kronenberg. Nederlandsche bibliographie van 1500 tot
1540. 's-Gravenhage 1923—1942. 3 delen.
Nijhoff. Houtsneden = W. Nijhoff. Nederlandsche
houtsneden, 1500—1550. Reproducties: 's-Gravenhage

1931—1935. Text bij de bladen 1—414: 's-Gravenhage
1933—1939.
Noordeloos = P. Noordeloos. De Ikonographie van
het bezoek van Antonius den Groóte aan Paulus van
Thebe. Het Gildeboek XXIV (1941), biz. 33 vlgg.
Noordewier = M. J. Noordewier. Nederduitsche
regtsoudheden. Utrecht 1853.
N. T. = De Nieuwe Taalgids.
N. T. G. = Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
Osenbrüggen = E. Osenbriiggen. Studien zur
deutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte. Schaffhausen 1868.
Pfister = K. Pfister. Hieronymus Bosch. Das Werk.
Potsdam 1922.
Pinchart = A. Pinchart. Archives des arts, sciences
et lettres. Iste reeks. Deel I. Gand 1860.
Plantyo = C. Plantyn. Thesaurus Theutonicae linguae.
Schat der Neder-duytscher spraken. Antwerpen 1573.
Poot = Hubert Komeliszoon Poot. Het groot natuuren zedekundigh werelttoneel etc. Delft 1743 en 1750.
3 delen.
Popham = A. E. Popham. Dutch and Flemish
drawings of the XV and XVI centuries. Deel V van de
Catalogue of drawings by Dutch and Flemish artists
preserved in the department of prints and drawings in
the British Museum. London 1932.
Poullet I = E. Poullet. Histoire du droit pénal dans
l'ancien duché de Brabant. Mémoires couronnés et
mémoires des savants étrangers, publiés par l'académie
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique. Deel XXXIII (1865—1867).
Poullet II = E. Poullet. Histoire du droit pénal dans
le duché de Brabant. Mémoires couronnés etc. Deel
XXXV (1870).
Reinsberg-Düringsfeld = Le Baron de ReinsbergDiiringsfeld. Calendrier Belge. Bruxelles 1860—1861.
2 delen.
rep. = reproductie.
Retable = Laboratoire du Musée du Louvre. Institut
Mainini. Jérôme Bosch. Le retable de Saint-Antoine du
Musée National de Lisbonne. Introduction de J. Dupont.
Bruxelles—Paris 1937.
Richter = К. Richter. Der deutsche S. Christoph.
Acta Germanica V. Berlin 1896.
Rijksbureau = Rijksbureau voor kunsthistorische
en iconografische documentatie te 's-Gravenhage.
Ripa = Cesare Ripa. Iconologica, of uytbeeldingen
des Verstands, uyt het Italiaens vertaelt door D. P. Pers.
Amstelredam 1644.
Romance of Alexander = The Romance of Alexander.
A collotype facsimile of Ms. Bodley 264 — with an
introduction by M. R. James. Oxford 1933.
Rosenfeld = H. F. Rosenfeld. Der hl. Christophorus.
Seine Verehrung und seine Legende. Leipzig 1937.
RoskofT = G. Roskoff. Geschichte des Teufels.
Leipzig 1869.
Rutten = A. Rutten. Bijdrage tot een Haspengouwsch
Idioticon. Antwerpen 1890.
Sartorius = Joannis Sartori Adagiorum chiliades tres,
sive sententiae proverbiales Graecae, Latinae et Belgicae,
ex praecipuis autoribus collectae, ac brevibus notis
illustratae. Ex recensione Comelii Schrevelii. Lugdunum Batavorum 1656.
Saunders = O. Elfrida Saunders. Englische Buch
malerei. Firenze und München 1927. 2 delen.

Schiller-Lübben = K. Schiller und A. Lübben.
Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bremen 1875—
1881. 6 delen.
Schönbach = A. Schönbach. Sanct Christophorus.
Zeitschrift für deutsches Alterthum XVII (1874), blz.
85 vlgg.
Schöne = W. Schöne. Dieric Bouts und seine Schule.
Berlin und Leipzig 1938.
Schotel. Rederijkers = G. D. J. Schotel. Geschiedenis
der Rederijkers in Nederland. 2de vermeerderde uitgaaf.
Rotterdam 1871. 2 delen.
Schramm = Α. Schramm. Der Bilderschmuck der
Frühdrucke. Leipzig 1920 vlgg. 19 delen.
Schrijnen = J. Schrijnen. Nederlandsche volkskunde,
las druk. Zutphen 1930—1933. 2 delen.
Schuermans = L. W. Schuermans. Algemeen
Vlaamsch Idioticon, etc. Leuven 1865—1870.
Schürmeyer = W. Schürmeyer. Hieronymus Bosch.
Munich 1923.
Schultz = Α. Schultz. Deutsches Leben im XIV und
XV Jahrhundert. Grosse Ausgabe. Prag-Wien-Leipzig
1892.
Shepard = Odell Shepard. The lore of the unicorn.
London 1930.
Smeken = Jan Smeken. Dwonder dat in die stat van
bruesel ghemaect was / / Van claren ijse en snee die wel
gheraect was. Bruesel, Thomaes van der Noot, z.j.
(ca 1511). Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Mej. Dr R. Pennink was zo vriendelijk mij haar afschrift
van het boekje in te doen zien. De interpunctie in de
geciteerde passages is van mij. Herdruk: R. Pennink
en D. Th. Enklaar. Dwonder van claren ijse en snee.
Een verloren en teruggevonden gedicht van Jan Smeken.
's-Gravenhage 1946.
Smits = K. Smits. De iconografie van de Neder
landsche primitieven. Amsterdam 1933.
Spelen Antwerpen 1561 = Spelen van sinne ... ghespeelt . . . binnen Antwerpen . . . d. 3 Aug. 1561, op
die questie Wat den mensch aldermeest tot conste
verweckt . . . Antwerpen, W. Silvius, 1562.
Spel van Aeneas ende Dido
Spel van Leander ende Hero
Spel van Mars ende Venus
Spel van Narcissus ende Echo
in: Den Handel der Amoureusheit. Poëtelyck geïnventeert etc. door Heer ende Meester Johan Baptista
Houwaert. Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1621.
Stahl = E. C. Stahl. Die Legende vom heiligen Riesen
Christophorus in der Graphik des 15 und 16 Jahrhunderts.
München 1920. 2 delen.
Stallaert. Glossarium = K. Stallaert. Glossarium van
verouderde rechtstermen, kunstwaarden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche
oorkonden. Leiden 1886—1893. 2 delen.
Steenhoff = W. J. Steenhoff. Nederlandsche
schilderkunst in het Rijksmuseum. Deel I A. De voorgangers der zeventiende eeuw. Nederlandsche Bibliotheek
z.p.e.j.
Stoett. Kluchten = F. A. Stoett. Drie kluchten uit
de zestiende eeuw. Zutphen 1932.
Stoett. Spreekwoordenboek = F. A. Stoett. Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en
gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
Лае druk. Zutphen 1923—1925. 2 delen.
Stoett. Syntaxis = F. A. Stoett. Middelnederlandsche
spraakkunst. Syntaxis. 3de druk. 's-Gravenhage 1923.
Sudeck = E. Sudeck. Bettlerdarstellungen vom Ende
des XV Jahrhunderts bis zu Rembrandt. Strassburg 1931.
ХШ

Т. В. В. = Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen.
Teirlinck = Is. Teirlinck.
Zuid-Oostvlaandersch
idioticon. Gent 1908—1924. 4 delen.
Ter Gouw = J. ter Gouw. De volksver/naken. Haar
lem 1871.
Teuthonista = J. Verdam. G. van der Schuererís
Teuthonista of Duytschlender. Leiden 1896.
Te Winkel = J. te Winkel. De ontwikkelingsgang der
Nederlandsche letterkunde. Deel I en II. 2de druk.
Haarlem 1922.
Thuys der fortunen = Thuys der fortunen ende ¿lat
huys der doot. Utrecht, Jan Berntz., 1531.
Tinbergen. Summe = D . C. Tinbergen. Des Coninx
Summe. Leiden 1900—1907.
T. N. M. = Tijdschrift der Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis.
Tolnai. Zeichnungen = Karl Tolnai. Die Zeichnungen
Pieter Bruegels. München 1925.
Tolnay = Ch. de Tolnay. Hieronymus Bosch. Bale
1937.
Tolnay. Bruegel = Ch. de Tolnay. Pierre Bruegel
l'Ancien. Bruxelles 1935.
Ts. = Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde.
Tuerlinckx = J. F. Tuerlinckx. Bijdrage tot een
Hagelandsch idioticon. Gent 1886.
Tuinman = C. Tuinman. De oorsprong en uitlegging
van dagelijks gebruikte Nederduitsche
spreekwoorden,
etc. Middelburg 1726—1727. 2 delen.
Vaderboek 1490 = Dit boeck is ghenomet, dat vader
boeck. dat in den latijne is ghehieten Vitas patrum .. .
Peter van os . . . 1490 . . .
Van Bastelaer. Estampes = R. van Bastelaer. Les
estampes de Peter Bruegel l'ancien. Bruxelles 1908.
Van Bastelaer et Hulin de Loo = R. van Bastelaer
et G. Hulin de Loo. Peter Bruegel l'Ancien. Bruxelles
1907.
Van Dale = Van Dale's Groot woordenboek der
Nederlandsche taal. 6de druk. 's-Gravenhage—Leiden
1924.
Van den Bergh = L. Ph. C. van den Bergh. Proeve
van een kritisch woordenboek der Nederlandsche mythologie. Utrecht 1846.
Van den Bossche =
Bosch. Diest 1944.

L. van den Bossche. Jeroen

Van den Daele en Van Veerdeghem = O. van den
Daele en Fr. van Veerdeghem. De roode roos. Zinnespelen en andere tooneelstukken der zestiende eeuw etc.
Bergen 1899.
Van den Dale = G. Degroote. Jan van den Dale.
Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium. Antwerpen 1944.
Vanden X Esels = Vanden X Esels Sprekende van
thienderley manieren van mans die welche door haer
vertwijfelt leven weerdich zijn Esels ooren te drogherie
etc. T'Hantwerpen . . . 1580. De druk van 1558 is
uitgegeven door A. van Elslander: Het volksboek
Vanden, X, esels. Antwerpen 1946.

Van der Laan. Rederijkersspelen = N. van der Laan.
Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek
van het Leidsche gemeentearchief. 's-Gravenhage 1932.
Van der Straeten = E. van der Straeten. Théâtre
villageois en Flandre. 2de druk. Bruxelles 1881. 2 delen.
Van der Ven = D . J. van der Ven. Het carnavalsboek
van Nederland in elf hoofdstukken. Leiden z.j.
Van der Vet. Biënboec = W. Α. van der Vet. Het
Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen.
's-Gravenhage 1902.
Van Duyse = F. van Duyse. Het oude Nederlandsche
lied. 's-Gravenhage—Antwerpen 1903—1908. 3 delen
met register.
Van Gelder en Borms = J. G. van Gelder en Jan
Borms. Brueghel's zeven deugden en zeven hoofdzonden.
Beeldende Kunst XXV, afl. 10 en 11.
Van Gils I = J. В. F. van Gils. Een andere kijk op
Pieter Bruegel den Ouden. 's-Gravenhage 1940.
Van Gils II = J. B. F. van Gils. Een andere kijk op
Pieter Bruegel den Ouden. Deel II. 's-Gravenhage 1941.
Van Gils III = J. В. F. van Gils. Een andere kijk op
Pieter Bruegel den Ouden. Deel III. 's-Gravenhage 1942.
Van Hasselt = G. van Hasselt's Arnhemsche oud
heden. Amsterdam 1803—1804. 4 delen.
Van Hasselt. Bydragen = G. van Hasselt's Bydragen
voor d'oude Geldersche maaltyden. Arnhem 1805.
Van Hasselt. Kronijk = G. van Hasselt. Kronyk van
Arnhem. Arnhem 1790.
Van Hasselt. Maandwerk = G. van Hasselt's Geldersch maandwerk. Arnhem 1807. 2 delen.
Van Hout = J. Prinsen JLz. Bronnen voor de kennis
van leven en werken van Jan van Hout. Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal en Letterkunde XXII (1903), blz.
203 vlgg.
Van Kalcken et Six = G. van Kalcken et J. Six.
Peintures ecclésiastiques du Moyen-Âge en Hollande.
Haarlem z.j.
Van Lennep en Ter Gouw = J. van Lennep en J. ter
Gouw. De uithangteekens. Amsterdam 1868. 2 delen.
Van Marie. Allégories = R. van Marie. Iconographie
de l'art profane au Moyen-Âge et à la Renaissance etc.
Allégories et symboles. La Haye 1932.
Van Moerkerken = P. H. van Moerkerken Jr. De
satire in de Nederlandsche kunst der middeleeuwen.
Amsterdam 1904.
Van Puyvelde = L. van Puyvelde. Schilderkunst en
tooneelvertooningen op het einde van de middeleeuwen.
Gent 1912.
Van Rijnbach = Α. Α. van Rijnbach. De kluchten
van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Amsterdam 1926.
Van Schelven = Th. van Schelven. Jeroen Bosch de
veelzijdige. Leven en Werken I, N. S., blz. 18 vlgg.
Van Styevoort = F. Lyna en W. van Eeghem. Jan
van Styevoorts refereynenbundel. Anno 1524. Antwerpen
1929. 2 delen.
Van 't Hoog = G. С van 't Hoog. Anthonis de
Roovere. Amsterdam 1918.
Van Vloten. Kluchtspel = J. van Vloten. Het Neder
landsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw. 2de
vermeerderde druk. Haarlem z.j. 3 delen.

Vanderheyden = J. Vanderheyden. Het thema en de
uitbeelding van den dood in de poëzie der late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden.
Ledeberg—Gent z.j.

Van Werveke = A. van Werveke. Bijdragen tot de
geschiedenis en de oudheidkunde van Vlaanderen. Gent
1927.

Van der Laan. Pellicanisten = N . van der Laan. Uit
het archief der Pellicanisten.
Vier zestiende-eeuwse
esbatementen. Leiden 1938.

Van Wyn = H. van Wyn. Historische en letterkundige
avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der
Nederlanderen, etc. Amsterdam 1800.
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Verdam = J. Verdam. Die spiegel der sonden.
Leiden 1900—1901. 2 delen.
Verdeyen en Endepols = R. Verdeyen en J. Endepols.
Tondalus' visioen en St Patricius* vagevuur. 's-Gravenhage—Gent 1914—1917. 2 delen.
Vermeylen = A. Vermeylen. Hieronymus Bosch.
Amsterdam z.j.
Verwijs. Boerden = E. Verwijs. Dit sijn X goede
boerden. 's-Gravenhage 1860.
Verwüs. Vrouwen = E. Verwijs. Van vrouwen ende
van minne. Groningen 1871.
Veth = C. Veth. Geschiedenis van de Nederlandsche
caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Leiden 1921.
Veurman en Bax = B. Veurman en D. Bax. Liederen
en dansen uit West-Friesland. 's-Gravenhage 1944.
Volkskunde = Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore. Later: Nederlandsch Tijdschrift voor
Volkskunde. Sinds 1940: Volkskunde. Driemaandelijksch
Tijdschrift voor de studie van het Volksleven.
Von Lichtenberg = R. von Lichtenberg. Ober den
Humor bei den deutschen Kupferstechern und Holzschnittkünstlern des 16 Jahrhunderts. Strassburg 1897.
Warner = G. Warner. Queen Mary's Psalter.
Miniatures and drawings by an English artist of the

14th century reproduced from Royal Ms. 2 В VII in the
British Museum. London 1912.
Welters = H. Welters. Feesten, zeden, gebruiken en
spreekwoorden in Limburg. Venloo 1877.
Winkler = F. Winkler. Die altniederländische
Malerei. Berlin 1924.
Winkler. Maler = F. Winkler. Unbeachtete holländische Maler des XV Jahrhunderts. Jahrbuch der preussischen Kunstversammlungen XLIV (1923), blz. 136 vlgg.
Winschooten=W. à Winschootens See/nan, behebende
een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en
Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn
ontleend, etc. Leiden 1681.
Witkowski = G. J. Witkowski. L'Art profane à
l'église (France et étranger). Paris 1908. 2 delen.
Witsen Elias = J. S. Witsen Elias. De Nederlandsche
koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance. Amsterdam
1937.
W. N. T. = Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Deel I (1882) enz.
Wright = Th. Wright. A history of caricature and
grotesque in literature and art. London 1865.
Xavier Smits = С. F. Xavier Smits. De kathedraal
van 's-Hertogenbosch. Amsterdam—Brussel 1907.
Zschelletzschky = H. Zschelletzschky. Das graphische
Werk Heinrich Aldegrevers. Strassburg 1933.
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INLEIDING

volgen hier chronologisch bijzonderheden over de schilder, welke
feitelijk vaststaan ^.
Hij heette eigenlijk Jheronimus van Aken, maar signeerde met „Jheronimus bosch" 2 ). In de
documenten van zijn tijd wordt hij ook wel Jeroen, Jeronimus of Joen (genitief Joenen; het eveneens
voorkomende Joemen is een derde-naamvalsvorm bij de niet overgeleverde nominatief Joem) die
maelder of die scilder genoemd.
De achternaam Van Aken kwam sinds ca 1250 in de Meijerij van Den Bosch veel voor. Van hen
die deze naam droegen, is de vóór 24 October 1456 overleden schilder Jan van Aken de grootvader
van Jeroen. Deze Jan had vier of vijf kinderen, t.w. Johannes, Antonius, Thomas, Aleid, en misschien
ook Goessen. De jongens werden allen schilder.
Antonius, die in 1478/79 overleed 3 ), huwde twee maal. Eerst met Aleid, de dochter van de kleermaker Bartholomeus van der Mijnnen. Zij kreeg bij hem vier kinderen, nl. Jan (f 1498/99), Antonius
(f 1495/96), Goessen (f vóór 1502) en Jeroen (t 1516) 4 ). Het is onbekend wanneer Aleid overleden is;
in 1458 was zij nog in leven. Na haar dood hertrouwde Antonius met een zekere Mechteld, die hem
waarschijnlijk geen kinderen schonk en in 1482 stierf. Jan was, schrijnwerker, Antonius hielp in 1476
in het bedrijf van zijn vader, die denkelijk ook kerkmeubelen en borduurwerken verkocht, en Goessen
oefende het beroep van schilder uit. De geboortejaren van de vier kinderen kent men niet Б ). Het
geboortehuis van Jeroen evenmin. Omstreeks 1462 nam het gezin der Van Akens zijn intrek in een
woning aan de Grote Markt, welk huis door de vader „Sint Anthonis" geheten werd.
De documenten vermelden de naam van Jeroen pas in 1480/81. Toen kocht hij van de Illustre
Lieve-Vrouwe Broederschap twee altaarluiken, die zijn vader onbeschilderd had gelaten. Het volgende
jaartal waarin van hem sprake is, is 1484. Hij erfde toen van zijn zwager het kleine heerlijk leengoed
„Rodeken", gelegen onder Oirschot. Hij was dus vóór 1484 getrouwd, en wel met Aleid van de Meervenne, uit patricische ouders in 1453 te 's-Hertogenbosch geboren. Haar vader overleed in 1459. Na de
dood van haar moeder in 1471/72 vertrok zij naar Oirschot. In 1475 was zij nog ongehuwd. Het huwelijk
is dus gesloten tussen 1475 en 1484.
In 1486 liet Bosch zich als lid van de Lieve-Vrouwe Broederschap inschrijven; de rekening vermeldt
hem als „Jheronimus Anthonissoen van Aken". Zijn vrouw had dit reeds op haar 16de jaar laten doen.
Op de Maandag na 1 Januari 1488 werd hij tot Notabel of Gezworen Broeder bevorderd en nam
hij aan de Zwanenmaaltijd deel. Deze werd ééns in het jaar gehouden en heette zo, omdat er o.a. een
of twee zwanen op de dis verschenen. In Juli 1488 „legde hij het laken" (was hij tafelpresident?) bij een
andere maaltijd waaraan Broeders aanzaten, en wel in zijn eigen huis, hetwelk, evenals dat van zijn
vader, aan de Grote Markt gelegen was.
Hij schilderde in 1489 op de buitenkanten der deuren van het altaar der Broeders in hun kapel
in de St Jan de geschiedenis van Abigail, die aan David geschenken brengt e ). In 1491/92 knapte hij
een gesneden lijst met de namen der Gezworen Broeders op en in 1493/94 maakte hij een patroon voor
een raam, dat in de kapel zou worden geplaatst. Aan de stad betaalde hij in 1497 drie gulden belasting.
Bij de Zwanenmaaltijd van 1498/99 „lede" hij wederom „dat laken", maar nu niet in zijn eigen woning7).
In 1501/02 leverde hij drie wapenschilden af, welke hij in de kapel deed ophangen, en die hem besteld
waren ter gedachtenis aan de Gezworen Broeders, Ridder Jan Bax, Henrick Masereels en Lucas van
Erp 8 ).
Hem viel in 1504 de opdracht ten deel om voor Philips de Schone een Laatste Oordeel te schilderen.
Aan een feestmaal in 1508/09 raadpleegden de Broeders Jeroen en de bouwleider Jan Heijns over
het stofferen van hun altaar ').
De weduwe van Jan Bax stelde in 1509 in, dat voor haar overleden gemaal en haar zoon op Zondag
half-Vasten in de kapel een mis zou worden gezongen, na afloop waarvan de Broeders zich ten huize
van één hunner in plechtgewaad zouden begeven om daar aan een maaltijd aan te zitten. Voor het eerst
had dit plaats in Maart 1510 en wel in de woning van Jeroen.
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Ten behoeve van de Broeders maakte hij in 1511 het ontwerp voor een kostbare koperen lichtkroon
en in 1512 het patroon voor een kruis 10).
De 9de Augustus 1516 werd op plechtige wijze in de Broederschapskapel de uitvaart van Bosch
gevierd. De begrafenis zal enige dagen te vfcren plaats gevonden hebben.
Uit de opdracht van Philips de Schone is al gebleken, dat Jeroen reeds tijdens zijn leven beroemd
was. Een zekere Jhorine Bosch bood te Brussel in 1516, vóór de Julhnaand (dus nog vóór zijn dood),
aan Margaretha van Oostenrijk een zijner schilderijen aan11). In de berichten van zijn overlijden heet
hij dan ook „seer vermaerd schilder" en „insignis pictor" 12).
's-Hertogenbosch waardeerde zijn werk. Behalve de luiken voor de Broederschapskapel heeft hij
de vleugeldeuren van het Sint Michaëlsaltaar en het Hoogaltaar in de Sint Jan beschilderd.
Aleid stierfin het verenigingsjaar 1522/23. Indien Van Aken ooit kinderen gehad heeft, waren zij
althans in 1523 niet meer in leven, daar in dat jaar, na de dood van zijn weduwe, zijn nalatenschap
aan haar zusters zoon overging 13).

NOTEN
') Zij zijn, indien geen bronnen genoemd worden, ontleend aan J. Mosmans. Jheronimus Anthonis-zoon Van
Aken alias Hieronymus Bosch. Zijn leven en zijn werk. 's-Hertogenbosch 1947. Devele hypothesen, welke de archivaris
der St-Janskerk aan de feiten vastknoopt, worden in ons overzicht weggelaten. Het is jammer, dat hij de grenzen tussen
feiten en veronderstellingen niet scherper getrokken heeft en niet alle documéntele passages welke op Jeroen betrekking
hebben (en dan volledig) heeft afgedrukt.
*) In zijn overlijdensbericht wordt hij genoemd „Hieronimus Aquens. Alias Bosch" (zie Pinchart, blz. 268
vlg.). In een rekening is er sprake van het huis „Jheronymi van Aken, scilder ofte maelder, die hem selve scrijft Jheronymus Bosch" (Hezenmans. Warande, blz. 296). Zie over deze „nom d'artiste" Bosch, blz. 270.
3
) De meeste gegevens over Bosch en diens familie zijn geput uit de Rekeningen van de Illustre Lieve-Vrouwe
Broederschap te 's-Hertogenbosch. De rekeningen lopen telkens van 24 Juni (St-Jansdag) tot 24 Juni. Van deze Broederschap waren zowel geestelijken als leken lid. Zij was opgericht (de stichtingsbrief dateert van 1318; waarschijnlijk
bestond de congregatie echter reeds eerder) ter verering van Maria. Sedert 1373 deelde zij rijkelijk aalmoezen uit.
Tot 1380 werden alleen leden aangenomen, die zich onder ede verbonden tot het naleven der vrij strenge verplichtingen,
maar daarna krijgt men naast deze „Gezworen Broeders" ook gewone leden, die zich tot niets verbonden en alleen
een geldelijke bijdrage stortten (zie J. C. A. Hezenmans. De Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap in Den Bosch. Utrecht
1877).
') De vraag van J. Duverger {Brussel als kunstcentrum in de XlVe en de XVe eeuw. Antwerpen-Gent 1935,
blz. 55) of de Brusselse schilders Peter en Gerard Bosch ook broers van Jeroen waren, moet men dus ontkennend beantwoorden. Peter werd in 1469 poorter te Brussel en Gerard was in 1507 tapissier aan het hof van Margaretha van
Oostenrijk.
*) Jeroen is denkelijk omstreeks 1450 geboren. Zie blz. 269.
') De binnenzijden der luiken heeft hij niet beschilderd. Dit gebeurde pas in 1522 en wel door de Brusselaar
Gielis van Hedel, die erop weergaf, hoe koning Salomo zijn moeder Bethsabee eer bewees.
') Pinchart, blz. 270, noot 2.
a
) Tolnay (blz. 55, e) vermeldt nog een post over de schilder uit 1503/04. Mosmans verstrekte hem de mededeling.
*) Zie behalve Mosmans. Jheronimus, blz. 69: Pinchart, blz. 268.
10
) Mosmans gaf alle werkzaamheden, welke Bosch voor de Broederschap verrichtte, blijkbaar niet op (zie
Mosmans. Jheronimus, blz. 34). Over het kruis schreef Pinchart (blz. 270).
11
) Blijkens Brusselse bescheiden: J. Duverger. Brussel als kunstcentrum in de XlVe en de XVe eeuw. AntwerpenGent 1935, blz. 55. De mededeling van Pinchart (blz. 275) geeft volgens Duverger de naam van de schenkster foutief.
Duverger stelt de vraag of Jhorine Bosch een petekind van Jeroen was. Was zij het ook, die aan het Predikherenklooster te Brussel een hoogaltaarstuk van Bosch ten geschenke gaf, waaraan voor het convent de verplichting verbonden was van een jaargetijde voor de schilder? Een jaargetijde is een jaarlijkse mis voor een overledene op de verjaardag van diens dood. Zie A. M. Frenken. De Bossche bisschop Michael Ophovius O. P. 1570—1637. Bossche Bijdragen XIV, blz. 62.
" ) Blijkens: Register der namen ende wapenen der heeren beëdigde broeders soo geestelyke als wereltlyke van de
Illustre Lieve-Vrouwe broederschap (zie Pinchart, blz. 268 vlg.) en het register van de Broederschap, dat als titel draagt:
Nomina decanorum et prepositorum (Pinchart, blz. 268).
" ) Blijkens Archives de Belgique. Cour féodale de Brabant, nr 20. Zie Hezenmans. Wachter, blz. 32, noot 2.
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AFDELING I
HET LISSABONSE DRIELUIK

HOOFDSTUK I
D A T E R I N G E N G E S C H I E D E N I S VAN H E T L I S S A B O N S E D R I E L U I K
DE

V I T A E VAN ST A N T O N I U S U I T D E G U L D E N
EN

LEGENDE

HET VADERBOEK

E 8Τ-ΑΝΤΟΝΙ48ΤΕΜΡΤΑΉΕ in het Nationale Museum te Lissabon wordt door menige kunsthistoricus
beschouwd als het belangrijkste werk van Jeroen Bosch ^. De geleerden die getracht hebben een
aanvaardbare chronologie van Bosch' schilderijen samen te stellen, menen, dat het tussen 1490 en
1500 is ontstaan 2 ).
De Portugees Damiäo de Goes, die van 1523 tot 1544 als politiek agent van zijn koning Juan III
buitenslands en wel voornamelijk te Antwerpen en Leuven vertoefde, kocht in die jaren in de Zuidelijke
Nederlanden het schilderij, te zamen met een Temptatie van Job van dezelfde meester, voor de som van
bijna 200 crusados. De Goes was een groot vriend van de Vlamingen en trouwde met een Nederlandse
vrouw. Hij was een kunstzinnig man, die een collectie kostbare schilderijen bezat 3 ). Later kwam het
altaarstuk in de verzameling van de Portugese koning, van waaruit koning Manuel het aan de staat
ten geschenke gaf.
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Alvorens tot een behandeüng ervan over te gaan, lijkt het gewenst de vitae van St Antonius uit
de Gulden Legende en het Vaderboek, waarvan Jeroen in zijn eigen taal heeft kunnen kennis nemen,
te bespreken. Het is nl. voor de lezer noodzakelijk zich vertrouwd te maken met het leven van de heihge,
voordat hij begint met de beschouwing van het schilderij, en er schijnen geen vitae dichter bij Van
Akens voorstelling te staan.
De Gulden liegende, ook wel Passionaal genoemd, is een vertaling van de Legenda Aurea *), een
verzameling heiligenlevens, die door de Dominicaan, later aartsbisschop van Genua, Jacobus de
Voriagne (f 1299) werd samengesteld. Nog vóór 1360 werd de legenda in het Diets overgezet 5 ). Een
vertaling werd voor het eerst in 1478 gedrukt en wel te Gouda bij Gheraert Leeu *), waarna nog verscheidene drukken volgden.
Het Vaderboek is een bewerking van het grootste deel van een serie heiligenlevens, die onder de
naam van Vitae Patrum 7) bekend staat. In de middeleeuwen schreef men dit uit verscheidene boeken
bestaande werk vaak toe aan Hieronymus, omdat het met zijn Vita Sancii Pauli begon.' De vitae zijn
echter van verschillende hand. Het eerste boek, waarin zich de levensbeschrijving van de Heilige
Antonius bevindt, werd waarschijnlijk reeds in de 14de eeuw in het Nederlands bewerkt e ). In 1480
werd bij Gheraert Leeu voor het eerst een vertaling van de Vitae Patrum gedrukt — waarin men het
eerste boek toch geheel wegUet — onder de titel Van den leven der heiligen vaderen, in der woestinen
hoer leven leydende. De daaropvolgende druk, die in 1490 te Zwolle door P. van Os bezorgd werd, gaf
het eerste boek echter wel. Deze bewerking heet het Vaderboek 9 ). Het leven van St Antonius dat
hierin staat, gaat ten dele terug op de Latijnse vertaling der door Athanasius in het Grieks geschreven
vita 10 ).
Uit de vele handschriften en drukken, zowel van de Gulden Legende als van het Vaderboek, blijkt,
dat deze werken in de 15de eeuw bij ons heel geliefd waren. Het vermoeden ligt dus voor de hand, dat
Bosch de levens van de heihge uit deze boeken voor zijn temptaties geraadpleegd heeft. Vooral het
leven uit het Vaderboek verduidelijkt het Lissabonse drieluik, zodat thans de inhoud van dat leven
zal volgen, voorzover hij voor het schilderij van belang is. Het leven uit de Gulden Legende dient ter
vergelijking en aanvulling.
Antonius werd in Egypte uit vrome en rijke ouders geboren1V). Reeds jong leidde hij een godvruchtig leven. Toen hij achttien jaar oud was, stierven zijn vader en moeder en werden hij en zijn
zuster erfgenaam van hun goederen. Een preek over de rijke jongeling trof hem zó, dat hij zijn eigen
erfdeel verkocht en het geld aan de armen schonk. Nadat hij vervolgens zijn zuster onder de hoede
van deugdzame vrouwen gesteld had, leidde hij in zijn huis een tijdlang een leven van afsterving en ging
5

daarna in een grafspelonk wonen. De duivel, die bang was dat zijn voorbeeld navolging vinden zou,
besloot hem toen zijn macht te doen gevoelen. „Ende hi quam op eenre nacht mit sine ander ghesellen
ende sloech hem also sere, dat hi voer doet lach ende dat hi noch en sach, noch en sprack; ende alsoe,
als hi selve daer na sprack12), dat die slaghen ende smerten, die hy daer of ontfinc, ghinghen boven alle
sine arbeyde"13). De duivelen wierpen hem uit het graf op de grond voor de spelonk, waar hem de
volgende morgen een „ghetrouwe vrient" vond „ende nam hem voer doot op sinen rugghe ende droech
hem in zijn huus." Toen Antonius weer bijgekomen was, verzocht hij zijn vriend hem naar de spelonk
terug te brengen, wat de man ook deed.
Nu so en mochte hi van bittere smerte ende sware pine noch staen noch sitten ende lach ів sine ghebede ende
sprac totten duvelen alsoe vele als hi conde: „Nu is Anthonius weder hier; ick en onloop " ) u nyet, ghi en moghet
mij van die liefte onses heren christi ihesu nyet scheyden." Ende doe hi dat ghesproken had, doe quamen weder die
duvelen mit groeter onghestuericheyt " ) als grote swarte honden ende beten ende verschoorden malcander voer hem.
Ende doe sprac Sathan tot alle sine ghesellen: „Siet hoe vaste, dat hem dése monick teghens ons heeft gheset, teghens
den meyster aire oncuyscheyt. Die grote slaghen en moghen hem niet veroetmoedighen. Hij spreket noch vreselick
ende spotlic teghens ons. Wij sullen hem bet " ) versoecken ") ende daer toe brenghen, dat hi sal weten, dat hij ons
nyet venvinnen en mach." Ende doe riep hi weder sine heische ghesellen tot hem mit ene gruwelike stemme. Doe
quamen haerder u ) seer vele in alrehande dyeren ghelijckenissen. Die ene als een leeuwe ende dede of hi hem verscoren
wou, die ander als een wolf ende hem biten wou. Ende die zommighe ghaven een gheluyt van hem ") als beren teghens
hem ofte si hem eten wouden. Ende dat gherucht20) wert alsoe groet van hem a l ), also dat anthonio dochte, dat dye
stenen ende die wanden ghescoort waren. Ende nu so lach hi altijt voer hem op die eerde, ende vanden groten smerten,
die hi an den lichame hadde, so gaf hi menich suchten. Doch soe was zijn herte inwendich also í2) vast
ende onversaghet, soe
dat hi in alle sine noden tot den duvelen sprac: „Had ghi craft ende macht als ghi bewiset аз ), so waer an
24
uwer een ) ghenoech teghens enen monick. Ende want " ) ghi nu van gode van uwe craft beroeft zijt, daer om so
menet ghi mi nu mit dreyghen te verscricken. Mer men siet uwe onmacht daer an, dat ghij alrehande dyeren ghelijcke
nissen an u nemet. Ende heeft u god machte over mi gegheven, soe beghaet s ") an mi dat zijn lieve wille is. 1st oec,
dat hi u gheen ghewelt " ) over mi en heeft gegheven, so is zijn teyken des heylighen crucis een muer ende ¿ne bescherminghe voer uwe ghewelt." Die duvelen riepen seer daer
teghens ende spraken mit groter dreyghinghe oft hij
meende, dat hi hem mocht ansien ende
hi en verwerf andes м ) gheen loon daer of dan pyne ende 3arbeyt
^). Doe antso
woerden Anthonius ende sprac: „Se ) consistant adversum me castra, non timebit cor meum 1 ). 1st dat ghi uwe
ghewelt teghens mi settet, soe is doch mijn herte sonder vrese. Ende doe hi also in groten
arbeyde mit den duvelen
street, doe woude god sinen knecht nyet langher in den arbeyde laten ende seynde aa ) hem een wonderlick schoon
lichte ende datа з verdreef die duivelen ende alle hare duystemissen. Ende doe hi op den lichte sach, doe was alle sine
smerte ewech ). Ende
wat die duvelen hadden gebroken, dat was altesamen weder heel geworden. Ende doe mercten
Anthonius alte hant 3*) bi den schonen lichte die teghenwordicheyt ons3 6 heren christi iesu ende sprac: „O here ihesu
christi, waer waerstu doe si mij alsoe sloeghen,
dat du mi in den eersten ) nyet te hulpe en quaemste ende mijne won
den ende mijne bittere smerten heyldeste 3 e )?" Doe antwoorde hem die godlijke stemme uut den lichte ende sprack:
„Anthonie, lanthoni *'), ick was hier teghenwoerdich in alle dynre noot. Ick woude dijnen strijt sien ofte du in den
stryt volherden woutste ende, want 3 e ) ie di so manlic ende so onversaechdelic striden sach, so wil ie, dat dijn name
over al dye werelt bekent werde." Ende doe die godlijcke stemme die woorden tot hem sprack, doe stont hij op ende
zijn lijf was alsoe craftich gheworden, so dat hem docht, dat hi nye "Ό van alle sine leven so ghesont en had gheweest.
Ende doe hem dit gheschiet was, doe soe was hi vijftien iaer out.

Deze episode, die voor een juist begrip van het linkerluik en het middenpaneel van groot belang is,
wordt in de Gulden Legende enigszins anders verteld. Wij lezen daar, dat Antonius, nadat hij zijn goed
aan de armen weggeschonken had, monnik werd in de stad Patras. Later werd hij abt van zijn klooster.
Daar hij zijns inziens nog te veel in contact stond met de wereld, stichtte hij met zijn monniken in de
wildernis een nieuw klooster, op een plek, die een engel hem wees. Maar ook hier bleef Antonius niet,
want hij nam zijn intrek in de spelonk van de gestorven kluizenaar Paulus en werd heremiet. Toen ge
beurde, wat wij reeds boven gelezen hebben, maar wat wij nog eens, in de redactie van de Gulden
Legende 4 0 ), onder ogen moeten zien.
Op een tijt als sinte anthonius ruste in een hole van een speluncke 4 1 ) of van enen clippe l a ), soe quam tot hem een
grote scare van duvelen in gelikenis van wilde beesten menigherhande *a) ende sloeghen 4 I ) ende wonden soe iammerliken, dat hi voer doot bleef legghen, soe datten " ) sijn broederen *') voer doot wt droeghen ende meenden, dat hi doot
waer. Ende als si 4ealle sliepen, ontspranc ^) hi weder
ende liet hem weder van een sijnre dienren in die cule legghen.
Ende die vianden ) quamen weder
ende scoerden 4*) mit horen tanden ende stieten mit horen hoernen ende sloeghen
50
mit hoeren dauwen. Si worpen ) op in die lucht, si worpen weder neder, alsoe dat si hem Ы пае ter doot ghebrocht
hadden. Mittlen quam
daer een claerheyt uten hemel, die hem al omme bevine ende al sine wonden heelden, ende sine
vianden veriageden 61 ) als stof vliet voer den winde. Te hant " ) verstont sinte anthonius, dat die heer daer thegenwoerdich was ende sprac: „Goede ihesu, waer hebstu dus langhe gheweest, dattu vanden eersten *") niet bi mi en
waerste, ende " ) mi gheholpen hads tegen mine vianden?" Onsen heer ihesus cristus antwoerde hem ende seide:
„anthoni, ie heb altoes bi di geweest, mer ie woude sien hoe du striden conste. Ende sich, wanttu vromelic " ) ghestreden
hebste, daer om sel ie di vernoemt *e) ende vermaert maken alle die werelt doer. Ende diñen naem sel ontsien ende
gheeert wesen in alle eynden der aerden."

6

Noch in de Legende, noch in het Latijnse origineel wordt gezegd, hoe oud Antonius toen was.
Volgens het Vaderboek was hij toen vijftien (wat onmogelijk juist kan zijn), volgens het Griekse leven
vijf en dertig jaar.
Wij keren tot het Vaderboek terug. Na de verschijning van Christus ging de heilige de woestijn
in en nam zijn intrek in de bouwval van een slot, waarin vele wilde dieren huisden. Maar de kwellingen
en verleidingen van Satan namen hiermee geen einde. Eens trachtte de duivel in hem de zonde der
begeerte te doen ontwaken door hem een zilveren schotel en een stuk goud te laten vinden. Een ander
maal plaatsten duivels ladders tegen de muren van de bouwval om bij hem te komen. Nu eens naderden
zij hem als gewapende reuzen, dan weer joegen zij wilde dieren op hem af. Maar Antonius nam toe
in kracht. Hij verloste bezetenen, wandelde over het water, zijn tranen deden een bron ontstaan in de
dorre woestijn. Zijn leven van afzondering werkte aanstekelijk. Hij kreeg volgelingen, met wie hij een
klooster bouwde. Verscheidene kloosters verrezen. Hij stichtte een orde. Het leven in de nabijheid dier
monniken beviel de heilige op de duur echter niet. Hij verUet de bouwval, trok nog dieper de woestijn
in en ging in een hol boven in een berg wonen.
Nu volgt in het Vaderboek S7) een merkwaardig verhaal, dat niet in de Gulden Legende en haar
origineel en evenmin in het Griekse leven voorkomt, maar dat toch vrij bekend geweest moet zijn,
omdat het ook andere beeldende kunstenaars dan Bosch geïnspireerd heeft58). Het is van veel belang
voor een juist begrip van het rechterluik.
Op zeventigjarige leeftijd maakte hij voor de spelonk waarin hij woonde, een kleine moestuin,
opdat hij hun die hem een enkele maal bezochten, eens iets anders voor zou kunnen zetten dan brood.
Toen boom en plant in volle fleur stonden, kwam de duivel in de gedaante van een mol en van wilde
dieren en verwoestte de tuin. Antonius zag de verwoesting, werd bedroefd en liep, een korf vlechtende
welke hij verkopen wou, de wildernis in. Toen hij vrij ver gegaan was, ontmoette hij een jager, die
netten maakte en strikken vlocht, waar men herten en andere dieren in vangt. Deze jager was de duivel,
maar Antonius herkende hem niet of deed alsof hij hem niet herkende. De heilige vroeg hem een muizenval te maken, waarmee hij de mollen zou kunnen vangen. Satan voldeed aan zijn verzoek en schonk
hem „ene alsulcke muysvalle dat hare ghelijcke nye ghesien en was noch ghehoort van anbeghinne
der werelt". Het verhaal wil waarschijnlijk een bewijs zijn van de macht, die Antonius over de duivel had.
Na deze gebeurtenis ging de heremiet nog dieper de wildernis in 6e), totdat hij bij een stroom kwam,
waarin een schone koningin — in deze gestalte had de Boze zich thans vermomd — en haar hofdames
zich baadden. Beschaamd wilde hij terugkeren, maar de vrouw smeekte hem te blijven om haar de weg
der hemelse zaligheid te leren. Nadat zij en haar dienaressen zich gekleed hadden, wandelden ze met
droge voeten over het water en begaven zich naar de stad, waar de koningin over heerste en die door
een gracht omgeven was. Wachters stonden op de muren, ridders en schone jonkvrouwen kwamen
de poort uitgereden om de koningin en haar gast te verwelkomen. Men liet Antonius in een wagen
plaatsnemen en reed met hem de stad door, die wonderlijk was van rijkdom en pracht. Daarna toonde
de koningin hem haar paleis en haar schatten. Toen de heilige zich er over verwonderde, dat God haar
zo gezegend had, zeide zij hem, dat de Almachtige haar nog meer geschonken had, nl. de macht om
alle zieken te genezen. Zij gebood haar dienaren alle kranke en gebrekkige mensen die zij vinden konden,
tot haar te brengen. Blinden, lammen, kreupelen, melaatsen, waterzuchtigen, enz., enz. (allen duivels)
werden tot haar gebracht en zij genas hen. Toen Antonius haar vroeg, hoe het kwam, dat God haar
deze macht geschonken had, antwoordde zij, dat haar grote naastenUefde en haar vasten dit bewerkt
hadden:
„Ick gheve ende deyle alle mijne vruchte ende die ghenoechte ,0 ) ende volheyt mijns goets den armen. Ende besie
mit mijne eyghene persone dye crancken, ende beschicke dat si ghenoech " ) ende wel voersien ende verwaert ") ende
ghewachtet ·») worden. Ie trooste alle den ghenen die bedroeft zijn, ende besorghe " ) alle die ghene die zijn verdorven'6),
een yeghelic na sinen state. Ende die spijse ende drancke die mi bereyt is ··), deyle ick den armen, ende doe dat, als ·')
dat betamelic ende behoorlick is. Ie ete water ende broot op vasteldaghe" ··).

Daarna zeide zij, dat haar man, die zelfs doden opwekken kon, gestorven was en dat niemand
waardiger was om hem te vervangen dan Antonius. Maar hoewel zij welsprekend op de goddelijke
instelling van het huwelijk wees en haar vrouwelijke schoonheid op haar voordeligst deed uitkomen,
bedwong de heremiet de lusten des vlezes. Toen zij tot handtastelijkheden overging en hem zijn orde7

kleed ontrukken wilde, werd het hem eindelijk duidelijk, dat zij de duivel was en riep hij de hulp van
Jezus in. Terstond veranderde de schone in een zwart varken. Uit diens zijde vlamde een groot vuur op,
dat vergezeld ging van helse rook en stank. De bewoners van de stad veranderden eveneens in duivelen,
die de abt aangrepen en hem van het aanbreken van de dag tot de volgende dag 's middags door de
wildernis sleurden en martelden. Maar God genas zijn wonden en toen keerde hij weer naar zijn spelonk
terug, waar hij zijn tuin opnieuw beplantte en korven vlocht.
Kort na dit voorval ging Antonius naar het door hem gestichte klooster en ontmoette op de weg
de jager, die de muizenval voor hem gemaakt had. De heilige deed alsof de val hem nog niet geschonken
was en vroeg wanneer de jager hem klaar zou hebben. De duivel, toornig geworden, antwoordde, dat
de abt de val reeds gekregen, maar hem onbruikbaar gemaakt had. Na deze woorden veranderde hij
in een grote pilaar, waarna Antonius zijn weg vervolgde. De zin van deze episode zal zijn, dat de heremiet,
de duivel herkend hebbende, de spot met hem wilde drijven.
Wijd en zijd beroemd geworden door zijn eenzaam leven en zijn strijd met de Satan, door zijn leerredenen en wonderen, stierf Antonius, toen hij 105 jaren oud was. Engelen voerden zijn ziel ten hemel
en zijn monniken begroeven het lichaam in de woestijn.
NOTEN
^ Vgl. Friedländer XIV, biz. 99; Baldass, biz. 35 en 70. Detailfoto's achter in dit boek en verder bij Tolnay,
Baldass en Retable.
') Tolnay, blz. 28; blz. 65, noot 75; Baldass. J. d. К. M. I, biz. 66; Baldass, biz. 70. Baldass verwerpt hier zijn
vroegere mening (ƒ. d. p. K. 1917, blz. 192), dat Van Aken het in het laatst van zijn leven vervaardigd heeft. Wel plaatst
hij het iets later dan Tolnay (Baldass, blz. 246), waarschijnlijk kort voor 1500.
Mosmans {Jheronimus, blz. 57) denkt aan de jaren 1506 of 1507, in elk geval kort na 1505. Zijn argumenten,
die niet overtuigen, zijn de volgende. Het torentje op de achtergrond van de buitenkant van het linkerluik zou de toren
van de Sint Jan zijn, zoals hij in 1505 in het stadssilhouet paste. Maar dan zou Bosch een groot deel van de kerk weggelaten hebben (gemaskeerd door een bebladerde b o e m is het niet, want op het schilderij ziet men duidelijk, dat er zich
achter de boom geen bouwwerk bevindt). Verder ziet Mosmans in de stad op het rechterluik een herinnering aan
Arnhem. De inneming ervan door de Brabanders in 1505 zou Jeroen juist aan deze stad hebben doen denken. Arnhem
echter komt volgens Six en Mosmans {Jheronimus, blz. 63) al voor op de achtergrond van de Johannes op Patmos,
welk schilderij lang voor 1505 ontstond. De in verwarring geraakte piekeniers, die Mosmans in de stad ontwaart, en
die hem waarschijnlijk aan troepen in Arnhem doen denken, zijn duivels.
") F . V. Engelenburg. De schilderijen-verzameling van Damiaan de Goes. Oud-Holland XIX, blz. 193vlgg. en
José de Figuereido. Metsys et Ie Portugal. Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art III, blz. 1 vlgg.
*) Uitg.: Graesse.
6
) Voor de hss. zie men De Vooys. Legenden, blz. 28.
e
) Hier beghini een nuttelijc boec dat men Met dat passionael dat wek in latijn is gheheten Aurea legenda dat beduut
in dyetsche die gulden legende of dat passionael ... gheraert leeu ter goude in hollant
1478
Deze druk werd
door my gebruikt.
') Uitgegeven in Migne. Patrologia Latina. T. 73 en 74.
β
) Voor de hss. zie men D e Vooys. Legenden, blz. 8.
") Dit boeck is ghenomet dat vader boeck dat in den latijne is ghehieten Vitas patrum . . . . Peter van os . . . .
1490 . . . . Een exemplaar van deze druk werd door mij gebruikt.
10
) De Latijnse vertaling vindt men in Migne. Patrologia Latina. T. 73, blz. 126 vlgg. Een Engelse vertaling in:
A select library of Micene and post- Nicene fathers of the Christian church. Second Series. Vol. IV. St. Athanasius: select
works and letters. New York etc. 1892, blz. 188 vlgg. Vertaling en noten van Robertson en H. Ellershaw, jun.
11
) Noch het Vaderboek, noch de Gulden Legende deelt mede, dat dit misschien plaats vond in Koma, Kome
of Kornea bij Heraklea, in Opper-Egypte, in het jaar 251 na Christus. Zie L. von Hertling S. J. Antonius der Einsiedler.
Innsbruck 1929, blz. 12, en J. Braun. Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943, kol. 86.
12
) en wel zo, zoals hij zelf later vertelde.
13
) arbeyt = inspanning van krachten. Vaderboek 1490, blz. v n r vlgg. Interpunctie en hoofdletters zijn door mij
aangebracht. Ik deed dit, zonder het er telkens bij te vermelden, in de meeste passages die uit oude teksten aan
gehaald zijn.
" ) Lees: ontloop.
^ ) rumoer, lawaai. " ) in sterkere mate.
" ) aantasten.
" ) van hen. " ) zich.
20
2X
!S
) rumoer, lawaai.
) hen.
) Lees: also. " ) door uiterlijk gebaar tracht te suggereren. " ) an uwer een =
a
2e
aan één van u. " ) omdat. "*) volbreng. ') macht.
) Lees: anders.
" ) of hij meende, dat zijn blik macht tegen hen had, terwijl hij toch geen ander loon daarvan zou verkrijgen dan
ao
31
pijn en moeite.
) Lees: Si.
) Psalm XXVI : 3. „Al legert zich ook tegen mij eene krijgsmacht: mijn hart zal
niet vreezen." S2) zond. э з ) weg. " ) terstond. 3 S ) al dadelijk. 3 i ) du heyldeste = gij heeldet. " ) Lees:
ae
Anthoni.
) omdat. ^ ) nooit.
40
) Gulden Legende 1478, blz. cixvi v vlgg.
41
) Het is niet zeker of hiermee de spelonk, waarin hij woonde, bedoeld wordt.
" ) Cursivering van mij in verband met de verklaring van het linkerluik.
43
) van allerlei soort. **) sloegen hem. " ) dat hem. " ) N1. de monniken van zijn klooster. " ) ontwaakte
uit zijn staat van verdoving. 4 e ) duivelen. **) scheurden hem. 6 0 ) wierpen hem.
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" ) stoven uiteen? Het Af. W. kent echter geen intr. verjagen. Zijn „heelden" en „veriageden" soms enkelvoudsvormen, waarbij „die" het onderwerp is? Vgl. hier boven: Doe antwoerden Anthonius, doe mercten Anthonius.
51
5e
" ) Terstond. " ) al dadelijk.
) zodat. " ) En zie, omdat ge dapper.
) beroemd.
r
"5ej Vaderboek 1490, blz. xx vlgg.
) Zie blz. 109. Voor een opgave van buitenlandse versies van het belangrijkste gedeelte van dit verhaal, nl. van
de episode met de duivelkoningin, zie men Morawski, blz. 55 vlg. en blz. 58, en Noordeloos, blz. 47, noot 35.
v
eo
tl
" ) Vaderboek 1490, blz. xx Б vlgg.
) genoegzame voorraad.
) tevreden gesteld? ·*) verzorgd. " ) op
ee
gepast. **) draag zorg voor. ' ) in een ellendige toestand.
) die mij ter beschikking staat.
" ) als = verklarend voegwoord; het heeft ongeveer de betekenis van „daar": W.N.T. II, 1, 257, 2°.
'·) Vaderboek 1490, blz. ххш'.
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H O O F D S T U K II
DE D U I V E L B O D E EN H E T D R I E T A L O N D E R D E

BRUG

EZIEN WIJ THANS HET LINKERPANEEL van ons schilderij. Het is vooral de op blz. 4 geciteerde

B

plaats uit de Gulden Legende, die de situatie verduidelijkt. Als we ons aan de rangschikking der
gebeurtenissen in het verhaal houden *), vertelt Bosch ons het volgende. Antonius is overvallen in het
hol, waarvan de zoldering en een deel van de wand gevormd worden door de in knielende houding
gelegen man. In het midden van het paneel dragen twee monniken en een gewone burger de schier
dode heilige weg. Jeroen laat ons niet zien, hoe Antonius naar de spelonk teruggebracht wordt, maar
wel hoe de duivels hem opnieuw mishandelen door hem mee te voeren in de lucht г ). Deze inter
pretatie is echter niet juist. De compositie van het linkerluik maakt haar onaanvaardbaar. De schilder
moet het verhaal uit de Gulden Legende gekend hebben, maar hij vertelt het ons in andere volgorde
en verhoudingen na. Het is of de zinsnede „Si worpen op in die lucht, si worpen weder neder" 3 ) hem
zo getroffen heeft, dat hij al het andere er aan ondergeschikt gemaakt heeft. Bij Bosch hebben de duivelen
de heiüge uit zijn spelonk gehaald en meegevoerd in de lucht. Toen wierpen zij hem neder „alsoe dat
si hem bi пае ter doot gebrocht hadden". Nu eerst maakt Bosch gebruik van de monniken. Zij dragen
te zamen met een gewone burger de heilige langs een pad, dat naar zijn spelonk leidt, hier kennelijk
opgevat als zijn woning, door de duivels omgetoverd in een bordeel 4 ).
Ook op de andere panelen zullen wij zien, dat Jeroen zich niet nauwkeurig aan het verhaal gehouden
heeft. Heeft hij de vitae niet goed gekend? Veeleer is het zijn lust om de betreden paden te verlaten ge
weest, die hem er toe gebracht heeft om enkele gegevens uit het oude verhaal naar eigen fantasie te
verwerken. Maar bij een enigszins vrij omspringen hiermee bleef het niet. Slechts enkele der tientallen
duivelfiguren op ons schilderij hebben iets gemeen met de kwelgeesten, die wij in de vitae beschreven
vinden. Schijnbaar zijn het slechts zinloze, gedrochtelijke verschrikkingsfiguren, die Bosch schildert.
Men zal zich er echter van kunnen overtuigen, dat hij met hen allen zijn bedoeling heeft gehad.
Hoewel bij de verklaring van het linkerluik chronologisch eigenlijk dient begonnen te worden
bij de luchtreis van Antonius, lijkt het, om de lezer vertrouwd te maken met Bosch' symboliek, meer
gewenst met een andere scène aan te vangen.
Terwijl de naar beneden geworpen Antonius weggedragen wordt, speelt zich op het scheurende ijs
van de beek en in het wak onder de brug iets af, dat om nadere uitleg vraagt. Een gedrocht op schaatsen
houdt in zijn lange vogelsnavel de omslag van een schrijven, dat hij aan een, onder de brug verscholen,
Satansgezelschap te lezen heeft gegeven. Het duiveltje draagt op zijn kleed een s c h i l d j e , waarin
wij, reeds op het spoor gebracht door de brief, het teken van een boodschapper herkennen. Vele
afbeeldingen van boden vertonen zulke distinctieven, o.a. een Nederlandse houtsnede uit de eerste
helft van de 16de eeuw, welke een bode weergeeft met een schildje op het kleed en een brief met zegel
in de hand 6 ).
Zowel op de brief van de duivelbode als op de omslag staan k r a b b e l t j e s , maar alleen die
van het couvert vormen karakters. Iemand vestigde er de aandacht op, dat ze in Spiegelschrift aangebracht waren e ). We lazen toen „protio" ^ . Volgens een kenner, die zelf de karakters op het schilderij
bekeken heeft 8 ), is dit een afkorting van „protestatio", al heeft Bosch achter de laatste o niet de punt
geschilderd, die men bij zulk een afkorting verwacht.
Waarschijnlijk heeft men hier met een schijnprotest te doen — vandaar dat de letters in Spiegelschrift geschreven zijn —, een schijnprotest, dat door de duivelen gehouden wordt tegen het kwellen
van de heilige. Zulk een bespotting door duivels onder het mom van dienstvaardigheid, komt ook voor
in het 16de-eeuwse Spel van sinnen van paulus ende barnabas e ), waar twee duiveltjes Paulus stenigen
en hem voor dood op het toneel laten liggen. Maar dan zullen ze hem helpen. Ze zullen „misse over
paulus gaen doen; hij is immers doot!"
Op het schildje van de duivelbode staat een t e k e n , dat noch als heraldische figuur, noch als
symbolisch embleem schijnt voor te komen. Het is wel de hoofdletter A, zoals we die met een bij de
10

top aangebrachte dwarsstreep vinden in het meesterteken, dat op aan Alart du Hameel toegeschreven
gravures staat 10 ), en aantreffen op een zak op Bruegels tekening van „Elck" " ) .
Nu was op het schildje van een bode een teken aangebracht (meestal een wapen 12)), dat te kennen
gaf in wiens dienst de bode stond. De A moet dus aanduiden wiens dienstknecht de duivelbode was.
Is het de eerste letter van de naam Antikerst, de Antichrist, die in een 15de-eeuws Limburgs antichristspel 13) ten tonele verschijnt? Hij wordt daarin voorgesteld als een dienaar van de duivel, die op zijn
beurt ook weer dienaren onder zich heeft. In verscheidene middeleeuwse werken is er voorts sprake van
boden van de Antichrist. Volgens het Boec der Wraken is diegene „Antkerst bode", „die den roemschen
rijk contrarie" is en „die dat rijcke breken wilt ende achterkeert alsoet hem die duvel leert"11). Zo'n
„Antkerst bode" is dus een voorloper van de Antichrist. Of is de A de eerste letter van abyssus, d.i.
afgrond, hel, of van Abaddon of Apollion {Openbaring IX : 11)? Veiliger zien we er de A van Antonius
in: de duivels doen alsof Antonius een bode, die in zijn dienst staat, gezonden heeft om te protesteren.
Een geraffineerde kwelling van de heilige 16 )!
Hebben toneelvoorstellingen Bosch het idee van de duivel, die de inhoud van een gezegelde brief
bekend maakt, aan de hand gedaan? In twee 16de-eeuwse stukken komt een dergelijke toneelfiguur voor.
Ze zijn respectievelijk kort voor 1565 en 1595 geschreven en kunnen dus niet door Jeroen gekend zijn,
maar het is mogelijk, dat deze dramatis persona reeds in oudere, verloren gegane, Nederlandse spelen
optrad. In het eerste stuk, een Spel van sinnen van de Groóte Hel16), leest de duivel Knagende Consciency,
de „secretarius van der hellen", een mandaat van zijn heer voor, waarin de duivels bevolen wordt om
zondaren te gaan halen. Ook in het tweede stuk, het spel Die Trauwe " ) , maakt het sinneken Listich
Vondeken de inhoud van „eenen grooten gesegelden brieff" bekend, waarin staat, dat de Keizer
„Werelt" „Gerechte Trouwe" verbant.
Het is merkwaardig, dat Knagende Consciency „sduvels campioens sneb" (d.i. hij, die het best
zijn snavel roert als woordvoerder van Lucifer 1β )) wordt genoemd, waaruit men zou kunnen opmaken,
dat deze duivel op het toneel een masker met een lange snavel droeg. De woorden die in een ander
16de-eeuws stuk 19 ) een voor straf bevreesde duivel tot zijn metgezel richt: „Dies sal ons Lucifer den
snavel aff snyen", maken het nog meer waarschijnlijk, dat Bosch duivels met vogelkoppen als masker
van het toneel kende. In hoeverre hij voor het scheppen van het gedrocht „man met vogelkop" door
miniaturen beïnvloed kan zijn, komt later aan de orde.
De duivelbode draagt op zijn hoofd een t r e c h t e r . Dit voorwerp had en heeft een ongunstige
betekenis, welke in wezen die van het niets in zich houden is, hetgeen zich kan ontwikkelen tot die van
onstandvastigheid, onbetrouwbaarheid, onmatigheid en verkwisting. De trechter werd door pretmakers (o.a. Vastenavondvierders) gebruikt om er bij het feestvieren lawaai mee te maken en als
zinnebeeld го ).
Er uit steekt een dorre tak, waaraan een r o o d b a l l e t j e hangt. Snoer met balletje is hier
waarschijnlijk een attribuut van pretmakers, o.m. van Vastenavondvierders. Meifeestvierders bonden
het soms aan hun meien of de takken van hun meibomen 2 1 ).
In plaats van aan een meitak hangt het balletje hier echter aan een d o r r e t a k : een diabolisch
gegeven meitak of, wat waarschijnlijker is, zelf een pretmakersattribuut. Dorre takjes in symbolische
betekenis treft men bij onze 16de-eeuwse kunstenaars nog in de volgende gevallen aan: Onder de pad
die St Antonius door de lucht voert (Imkerluik, St-Antoniustryptiek te Lissabon); in een omgeving
van Vastenavondvierders op een schilderij van P. Huys 22 ) en aan de stoel van een patiënt op een naar
een tekening van Bruegel gemaakte gravure van het keisnijden 23 ). Verder steekt uit het bosje, dat
Van Aken boven het hooi van de Hooiwagen schilderde en waarin zich een minnend paar bevindt, een
dorre tak waaraan een snoer met balletje bevestigd is 24 ), en vertoont een gravure van J. Cock een
meretrix- of koppelaarsterduivelin die een dor takje draagt 25 ). Is het oorspronkelijk een Vastenavondattribuut, als zodanig gekozen om de woordspeling, die in de woorden „sprokkel" en „sporkel" besloten ligt? Sprokkel betekende immers: dor takje 2 e ); sprokkel en sporkel: Februari, de maand waarin
г7
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de eigenlijke Vastenavond meestal plaatsvond ). Men heeft vermoed ), dat sporkel afgeleid is van
spurcalia (in Februareo), de naam van een feest dat door het concilie van Leptines, bij Binche in Hene
gouwen in 743 gehouden, verboden werd, en dat het ook de betekenis van Vastenavond heeft gehad.
Dat het dorre takje iets met de zotternij te maken heeft, wordt door het volgende gesteund. „Dorre"
en niet „door" ( = dwaas) komt als benaming van een zot voor onder de 16de-eeuwse afbeelding van
11

een narrenschip, in een in 1500 te Parijs gedrukte Nederlandse bewerking van Sebastian Brant's Narren
schiff2,9). Verder werden gildezotten te Aalst 3 0 ) (A 0 1463) en te Boesinghe S1) (jaartal niet opgegeven)
„den drooghen ( = dorren) jonckere" genoemd en nam in 1523 „De heere vanden Droghen met zynen
ghezellen" deel aan de Vastenavondpret te Caprycke en gaven ze aldaar voorstellingen, waarschijnlijk
van kluchtspelen з г ) .
Het dorre takje was dus om de eén of andere reden een pretmakersattribuut en dit kan Bosch
ertoe gebracht hebben er diabohsche betekenis aan te geven. Waarschijnlijk zal de dorre twijg als
symbool van de nietswaardigheid en de vergankelijkheid hierbij van invloed zijn geweest 33 ).
De duivelbode draagt, evenals een der drie duivels die op het middenpaneel uit een brevier lezen,
h a n g o r e n . Kiliaen 34) kent reeds het woord Hangh-oore, maar hij geeft geen ongunstige betekenis
op. Het oudste ongunstige voorbeeld uit het W. N. T. is van Alewijn, dus begin 18de eeuw, bij wie het
„slordige of luie, lummelachtige vent" betekent. Het woord kan echter reeds veel vroeger pejoratief
zijn gebruikt, blijkens de volgende passage uit een handschrift over gelaat- en karakterkunde (begin
15de eeuw) №):
Sijn tegroet een 's menschen oeren,
Ende hangen nederwart seere,
Dat diet 3 β ) een sot, als ie leere.
Die te vele te calene plecht 3 '),
Daer luttel doegden an ghelecht 3 e ).
Ook andere samenstellingen met oor in de zin van „oor dat slap neerhangt" hebben een ongunstige
betekenis. Zestiende-eeuwse voorbeelden zijn „Lap Oore" 3 e ) , dat op de aangetroffen plaats waar
schijnlijk „vrek" betekent, van „suyl-oore", d.i. homo deiecto animo, aeger animo 4 0 ) (vgl. suylooren = demittere auriculas, deiecto esse animo) 4 1 ) en van „klapoor" 4 г ), d.i. een zwelling die zich bij
bepaalde Venerische ziekten voordoet. Voorbeelden uit later tijd zijn „druiloor" en „lotsoor" 4 3 ) .
De voorstelling van een wezen met zulke enorme, neerhangende oren heeft Bosch denkelijk ont
leend aan afbeeldingen van een bepaald soort monstermensen, aan wier bestaan men in de oudheid
en de middeleeuwen geloofde, nl. de Panothii, over wie Vincentius Bellovacensis schreef, dat zij bij
Scythië woonden en zulke grote oren hadden, dat zij er het gehele lichaam mee bedekten **). Men vindt
o.a. in Schedel's Liber Chronicarum (Neurenberg 1493) een afbeelding van zo'n wezen. De oren vertonen een frappante overeenkomst met die van de duivelbode 45 ).
Waarschijnlijk hebben ook andere afbeeldingen van monstermensen, nl. van mensen met één been
en één grote voet (zie blz. 118) en van hoofdloze mensen, die de ogen, neus en mond in de romp dragen
(zieblz. 41), Jeroen tot duivelfiguren met zinnebeeldige betekenis geïnspireerd. Een afbeelding van een
mens met een lange snavel in een middeleeuws werk, dat over die fantastische wezens handelt, zou er
op kunnen wijzen, dat Bosch ook de snavel van de bode ontleend heeft aan dergelijke voorstellingen 4 e ).
De duivelbode draagt d e s p o o r v a n e e n h a a n aan zijn kuit: hij is een „kuythane", d.w.z.
een drinkebroer 47 ). Kuyt is een biersoort. Misschien heeft de schilder hierbij ook aan de haan gedacht
als daemonomagisch symbool en als zinnebeeld van de dwaasheid, onkuisheid, laster of vechtlust,
welke functies het dier in Bosch' tijd in de Nederlanden bezat 48 ).
De duivelbode, in wie Van Aken de mens hekelt, die zich overgeeft aan losbandige pretmakerij,
staat op een b e v r o r e n b e e k j e , waarvan het ijs scheuren en, onder de brug, een wak vertoont.
We hebben hier met het in beeld brengen van een spreekwoordelijke uitdrukking te doen. „Ie sta op
een krakende ijs" is een 16de-eeuws gezegde, dat betekent: het gaat mis met mij 49 ). „Iemand opt ijs
leyen" 60) of „op den ijse brenghen" 51) wil zeggen: iemand in een gevaarlijke toestand brengen. „Craect
ijs, quaet ijs" is een 16de-eeuwse spreekwoordelijke uitdrukking 5!!).
Het mannetje staat op s c h a a t s e n . „Op schaatsen gaan" betekent: verkeerd gaan. „Die werlt
gaat op scaetsen" werd in de 16de eeuw vaak gezegd 53 ). De schaats is dan ook op een aan Huys toegeschreven symbohsche hekeling van Vastenavondjool een pretmakersattribuut 54 ).
Hier valt op te merken, dat we trechter, snoer met balletje, dor takje en schaatsen met de Vastenavond in verband kunnen brengen. Voor vele andere voorwerpen op het Lissabonse drieluik geldt
hetzelfde. Elders wordt aangetoond, dat Bosch de Vastenavond verafschuwde55). Daarom kunnen Carnavalsattributen bij hem diabohsche betekenis hebben. Dat hij deze juist op het tryptichon als kwel12

materiaal van St-Antonius gebruikt, vindt waarschijnlijk hierin zijn oorsprong, dat de sterf- en gedenk
dag van de heilige de 17de Januari is. Deze dag valt nl. midden in de vermakelijkheden die aan de
Vasten voorafgingen en met 1 Januari begonnen 5 e ) . Van Hout gaf er in een gedicht, dat hij op 18 Januari,
waarschijnlijk in de Kamer der Witte Acoleyen te Leiden, voorlas, een opsomming van. Hij stelde toen
o.m. aan zijn mederederijkers voor de „Leidse dril", een soort dans of volksspel, dat tot de Vastenavondpret behoorde, weer in het leven te roepen 5 7 ) .
Het gedrocht heeft de brief te lezen gegeven aan een luguber drietal, dat zich onder de brug be
vindt 5 8 ) . Een g e e s t e l i j k e of een g e l e e r d e leest de inhoud voor. D e b l a u w e k l e u r van
zijn kapje wijst op zijn onbetrouwbaarheid, waarschijnlijk op zijn schijnheiligheid. Blauw is immers
de kleur, die in verschillende uitdrukkingen het bedriegelijke aanduidt 5 9 ). Ook de duivelmonnik in
de eend op het middenpaneel draagt een kapje van die kleur. Typerend is, dat in het Rederijkersstuk
Den Boom der Schriftueren de maagd Elck Bijsonder door een duivels sinneken aangeraden wordt
zich schijnvroom te gedragen met de woorden:
dect u hoift met blauwe devocie" 6 0 ) .
Naast de voorlezer staat een b e e r a c h t i g d i e r met een ring in de snuit, wellicht een dans
beer en dan diabolisch als maat van de speelman β 1 ).
De beer was in de middeleeuwen en ook nog in later tijd een geliefd symbool met ongunstige
betekenis. Een zinnebeeld van de gramschap is hij op de Ira en de Fortitudo van Bruegel, op een
gravure met vechtende landsknechten van H. S. Beham e 2 ), bij Golzius e 3 ) , op een Franse houtsnede
uit het einde der 15de eeuw ^) en nog in Vondels Lucifer e 5 ) . Als symbool der onkuisheid schilderde
Bosch hem in zijn Tuin van de Wellust β β ) . Een 15de-eeuwse Duitse houtsnede vertoont hem als
rijdier β 7 ) en een gravure van Aldegrever (1549) als metgezel van dezelfde ondeugd e 8 ) . Hij is een zinne
beeld van de gulzigheid in het vroeger aan Gerson toegeschreven Compendium Theologicae Veritatis 6 9 ) .
En volgens de schrijver van een 15de-eeuws Nederlands werkje komen er beren voor in de hel ' 0 ) .
Een andere middeleeuwer zegt van de poten van het duivelbeest, dat Johannes in de Openbaring uit de
zee zag opkomen: „Die voeten deser beesten waren ghelijc des beren voeten; recht so die beer vast hout,
dat hi in sinen armen of voeten grypet ende niet lichtelijc en laet gaen, also hout die duvel oec vast
al die gheen, die hi overmits sonden mit sinen armen ter neder gheworpen heeft" ^ ) . Uit dit alles blijkt
duidelijk de diabolische functie van het dier. In de dansbeer kan de schilder de zonde van de wellust,
de toorn of de gulzigheid gehekeld hebben.
De derde in het verbond is een w a t e r r a t met vleugels van een Vlaamse gaai.
De rat komt herhaaldelijk in pejoratieve betekenis voor. De 15de-, 16de- en 17de-eeuwse Dietse
voorbeelden geven hem als geslachtelijk symbool en als zinnebeeld van de armoede, of de geslepenheid.
Zo zwemt een rat in onkuise omgeving op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik en houdt
op een koorbank uit ca 1440 in de St-Pieterskerk te Leuven een kat, in plaats van een rat of muis,
een phallus in haar bek 7 г ). Men denke hier aan de uitdrukking: ze heeft een rat gevangen, d.i. ze is
zwanger 7 3 ) . Verder betekent rotteken in een 16de-eeuws lied waarschijnlijk vagina 74 ) en komt in het
toneelstuk van Leander ende Hero het woord sluyprat voor in de zin van lichte vrouw 7 5 ) . Onder de
zinnebeelden van de armoede die „Quaet regiment" kent, wordt door Antonis de Roovere „De Ratten
sanck metter Nachtegale" genoemd 7 e ) . Wat hier precies onder verstaan wordt, is wel niet duidelijk,
77
maar zeker heeft rat hier de betekenis van armoedzaaier. Wij zeggen nog: zo kaal of arm als een r o t ) .
Onze 16de- en 17de-eeuwse spreekwoordenschat levert verscheidene voorbeelden van de rat als zinne
beeld van de geslepenheid 7 e ) .
Evenals de ruiter op de wijnkan van het middenpaneel draagt de rat de v l e u g e l s v a n e e n
V l a a m s e g a a i . Nog thans is deze vogel in Vlaanderen het zinnebeeld van een onnozel, dwaas
7e
80
mens ). In Gent wordt een borrel, misschien om de dronkemansroep van het dier, een gaai genoemd ) .
In het Middelnederlands heet het ook marcolf, aldus om zijn drukte genaamd naar de ruwe man uit
het volk Marculphus 8 1 ). Bij Marnix is de „merkolf" het symbool van de domme wispelturigheid e 2 ).
De Middelnederlandse „roetaert", een beeld van hongerigheid en gulzigheid 8 3 ) , is een Vlaamse gaai en
waarschijnlijk ook de „wouterloot", die Everaert kent e 4 ). Moet men dit woord in verband brengen met
„wouter" 8 5 ) d.i. ruwe, brutale, onhebbelijke kerel? „Wouter" komt trouwens zelf in de zin van Vlaamse
gaai voor 8 e ) . En misschien heeft ook „druyt" deze betekenis, naast die van „onnozele, stakker,zot" e 7 ) .
De rat omklemt met zijn linkerpoot de s c h e d e , met zijn rechter het g e v e s t v a n e e n
l a n g m e s . Dergelijke lange messen werden in de 15de en 16de eeuw veel gebruikt. Pieter Aertsen
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schilderde een drinkende boer, aan wiens gordel zulk een voorwerp h a n g t ) ; op Bruegels beroemde
8e
β0
Boerendans ) worden ze door boeren en doedelzakspelers, op een Dorpskermis van Van Mander )
door boeren gedragen. Ze waren gevaarlijke wapenen in de handen van hen die door de drank verhit
β1
waren. Vandaar dat de stadsregeringen herhaaldelijk het dragen ervan verboden o.a. in de herberg ) .
Daar leverden zij dan ook een groot gevaar op. Dit illustreren de vechtende boeren op een naar een
92
tekening van Bruegel gemaakte gravure: de kermis van St Joris ), en de toornige man die op de
e3
Ira-voorstelling van Bosch' Zeven Hoofdzonden ) en van een aan hem toegeschreven schilderij,
94
dat hetzelfde onderwerp behandelt ), voor een herberg met een lang mes in de hand staat en door een
vrouw tegengehouden wordt. Bij Huys en Bruegel komt het wapen te midden van een aantal kentekenen
e5
van losbandigheid voor ) . Bovendien vertoont Bruegels Deken van Ronse een zot met onder zijn arm
een lang mes, dat gedeeltelijk door een versleten schede steekt. Misschien geeft het hier de losbandig
ββ
heid weer, die de armoede ten gevolge heeft ). In de beide plaatsen bij Bosch is het een symbool van de
toom, welke opgewekt wordt door het gebruik van sterke drank. Ook bij de rat heeft het wel een
dergelijke betekenis: een van vechtlust en losbandigheid. Jeroen gaf op het Lissabonse drieluik nog meer
lange messen, soms als een zinnebeeld van opvliegendheid en toorn.
Op het ijs ligt een b o η t e к г a a i, die door een ρ ij 1 getroffen is. De pijl welke in de gordel van de
rat steekt, kan er op wijzen, dat men in dat dier de moordenaar moet zien. Mag men denken aan het
gezegde „Hij heeft een kraai geschoten", bekend in de betekenis van: hij heeft lorrendraaierij of sluikerij
e7
begaan ) , d.i. hij heeft ongeoorloofde handel gedreven? In de rat hekelt Bosch misschien de toornige
en losbandige mens, bedrieglijk in handel en wandel, die door zijn domheid en dwaasheid tot
armoede vervallen is.

KORTE

SAMENVATTING

Een duivelbode laat aan drie duivels onder een brug een brief lezen, waarin zogenaamd door
Antonius geprotesteerd wordt tegen de mishandeling, hem door zijn kwelgeesten aangedaan. Op de
omslag van de brief staat in Spiegelschrift de afkorting van het woord protestatio. Met de heilige, die
hier voorgesteld wordt als de heer van de bode, daar de eerste letter van zijn naam op het bodeschildje
voorkomt, wordt dus de spot gedreven. De snavel van de briefdrager is denkelijk aan het toneel ont
leend. In het duiveltje hekelt Bosch allerlei zonden. De trechter op zijn hoofd duidt o.a. op onmatigheid
en verkwisting, het dorre takje met het rode balletje op losbandige pretmakerij, de lange oren o.m. op
dwaasheid en de hanenspoor aan zijn kuit op drankzucht. Het scheurende ijs en de schaatsen onder
zijn voeten willen respectievelijk zeggen, dat hij zich in een gevaarlijke toestand bevindt en dat het
met hem verkeerd gaat.
Dat vele duivelsattributen op het Lissabonse drieluik iets met de Vastenavond te maken hebben,
komt omdat Bosch het Carnaval kende als een feest vol uitspattingen, en Antonius' sterf- en gedenkdag
(17 Januari) midden in de vermakelijkheden viel, die toen aan de Vasten voorafgingen.
Van het drietal onder de brug is de voorlezer van de brief een geestelijke of geleerde. De blauwe
kleur van zijn kapje wijst op zijn onbetrouwbaarheid, waarschijnlijk ook op zijn schijnheihgheid.
In de dansbeer naast hem hekelde Bosch o.a. de onkuisheid; in de waterrat met de vleugels van een
Vlaamse gaai, een pijl en een lang mes, misschien de toornige en losbandige mens, bedrieglijk in
handel en wandel, die door zijn domheid en dwaasheid tot armoede vervallen is. De op het ijs liggende,
door een pijl gedode bonte kraai zou op zijn ongeoorloofde handelspraktijken kunnen wijzen e 8 ) .

NOTEN
*) Men zie de cursief gedrukte passages op blz. 6.
*) Knuttel (Gii&.blz. 74) gelooft, dat de voorstelling op het schilderij van de door duivelen gedragen Antonius geput
is uit een verhaal in de Legenda Aurea, waarin verteld wordt, dat de duivels de door engelen ten hemel gevoerde Antonius
de doortocht wilden beletten, hem herinnerend aan de zonden, welke hij sedert zijn geboorte begaan zou hebben, maai
dat zij afdeinsden, toen zij geen enkele zonde konden noemen, die hij bedreven had sedert hij monnik was. Deze mening
is onjuist, evenals die van A. Stheeman {Op de Hoogte XXXIII, blz. 267), dat Bosch een visioen van Antonius afgebeeld
heeft, awaarin de heilige zich zelf in de lucht meegevoerd ziet.
) Deze passage staat niet in de Legenda Aurea, niet in het Vaderboek en evenmin in het Griekse leven.
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*) Volgens Knuttel (Gids, blz. 73) slepen de broeders Antonius naar de plaats, waar wij hem op het middenpanee
vinden. Dit zou de plek zijn, waar de duivels hem eerst hebben toegetakeld en waarheen hij door de monniken opnieuw
wordt gebracht. Deze mening valt niet ten volle te onderschrijven. Zie Bosch, blz. 44.
') Zie Nijhoff. Art typographique I, pi. 147. Zwolle — Peter Os et Tyman Petersz. Os van Breda V, fig. 18 en 19.
Statuten ende lantrechten van Westvrieslant z.j. (ook: Het Boek XXII, blz. 325). Andere voorbeelden: op een miniatuur
uit Joh. iiAn\\ebs Alexander, A° 1458(rep.: Schultz, afb. 128); op een miniatuur uit het hs. van Jacobus de Cessolis, A°
1407 (rep.: Schultz, Tafel XXV, afb. 3); op een houtsnede van de Meester van het Amsterdamse kabinet alias Reeuwich
(rep.: Naumann, houtsnede 105). Zie ook Bosch, blz. 15, noot 12.
")· Wijlen Mr J. J. Vroom te Rotterdam.
') Volkomen ongegrond is wat Combe (blz. 85, nr 55) over de karakters op de enveloppe schrijft: „une enveloppe portant le mot Grasso, claire allusion au commerce des indulgences, au droit acheté de faire gras et à l'ecclésiastique corrompu qui „s'engraisse" de ces offrandes".
") D r P. W. Hoogterp, in leven privaat-docent in het Vulgair en Middellatijn aan de rijksuniversiteit te Groningen.
») Ts. XL VII, blz. 180.
10
) Rep.: Lafond, bij blz. 82 vlgg.
11
) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 38. Duidelijker op de gravure: Van Bastelaer. Estampes, nr 152.
ls
) De stadsboden van Leuven droegen in de 16de eeuw schildjes met het wapen van Leuven. Afgeb.: Ed.
van Even. Geschiedenis van Leuven in de ¡aren 1593 en 1594 door Willem Boonen. Leuven 1880, blz. 39. D e middeleeuwse schepenenbode van Lokeren droeg op zijn kleed een zilveren schild met de wapens der gemeente er in gegraveerd.
Zie: F . de Potter en J. Broeckaert. Geschiedenis der stad Lokeren. Gent 1884, blz. 66.
" ) D o o r Jan Gessier afgedrukt in Album-Vercoullie. Brussel 1927, blz. 137 vlgg. Het is slechts fragmentarisch
bekend.
" ) H . J. E. Endepols. Middelnederlandsche beschrijvingen van de gebeurtenissen voor het einde der wereld. Studia
Catholica 1925, blz. 274.
" ) Th. von Frimmel (Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen I, blz. 461 en IV, blz. 150) eri na hem Glück
(Malerei, blz. 14) vermoeden, dat de op het over het algemeen als een kopie van een originele Bosch beschouwde
Laatste Oordeel te Wenen (zie Tolnay, blz. 35 en Baldass, blz. 29), op het lemmet van een mes voorkomende M het
merk is van een wapen- of messenvervaardiger te 's-Hertogenbosch, die Van Aken minder gunstig gezind zou geweest
zijn. Een A siert het lemmet van een zwaard, dat een duiveltje hanteert op een aan Alart du Hameel toegeschreven
gravure, welke de Heilige Christophorus voorstelt (rep.: Lafond, bij blz. 83; vgl. Winkler. Maler, blz. 136 vlgg.). Is ook
dit het merk van een persoon, die de graveur of de ontwerper der compositie haatte of is het een deel van het meesterteken, dat elders op de gravure voorkomt? Men zou de hypothese kunnen stellen, dat de A op het schildje ook bedoeld
is als hekeling van een stadgenoot. Maar deze is zeker onjuist. Immers, de hekeling van een messen- of zwaardenmaker
door zijn merk aan te brengen op een lemmet, dat een ondergeschikte plaats in de compositie bekleedt, kon er nog mee
door. D e gehate man maken tot de heer van een duivelbode, die een der belangrijkste figuren van het linkerluik is,
gaat buiten alle proporties.
Overigens wordt de hypothese van Von Frimmel niet algemeen aanvaard. Ook in de hel naast de Tuin van de
Wellust schilderde Bosch een mes met een M erop. Tolnay (blz. 69, noot 110) beschouwt dit embleem als een toespeling op het mannelijk geslacht, waarvan het mes een symbool zou zijn, of (en hierin volgt Baldass, blz. 241, hem na)
als de eerste letter van het woord Mundus, d.i. Wereld. Voor deze laatste hypothese valt veel te zeggen, daar Bruegel
op zijn tekening „ D e grote vissen eten de kleine" op een mes de wereldbol aanbracht (rep.: Tolnay. Zeichnungen, nr 28).
Ten onrechte ziet Combe (blz. 67, noot 131 ; 91, nr 96; 81) in de M op de beide messen „I'M fléché qui figure le scorpion
en astrologie . . . . le scorpion correspond précisément aux organes sexuels".
" ) Erné. Spelen, blz. 19 vlgg. " ) Van den Daele en Van Veerdeghem, blz. 154, vs 380 vlgg.
" ) Erné. Spelen, blz. 122. " ) Tspel van Sinte Trudo, vs 2880 in Kalff. Trou, blz. 191.
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) Zie blz. 137. a l ) Blz. 142 vlgg. " ) Blz. 141. Afb. 131.
" ) Rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, bij blz. 92. Op Bruegels schilderij van de strijd tussen de Vasten en de
Vastenavond heeft de Vasten een bundel dorre takjes in de hand. Waarschijnlijk zijn ze hier een symbool van de
onthouding, het onvruchtbare.
" ) Rep.: Baldass, nr 38. " ) Rep.: Lafond, bij blz. 91.
a
' ) W.N.T. XIV, 3074. Kwam ook sporkel in deze betekenis voor? Metathesis vindt men in sprock naast sporck
(Kiliaen, blz. 624) = breekbaar; sprokkel naast sporkel = Februari; en in sprokkel ( W. N. T. XIV, 3074) naast sporckenhout (Kiliaen, blz. 621; Franck-Van Wijk, blz. 653, lazen foutief sporckel-hout) = vuilboom, Hgd. Spürkel.
i7
) W.N.T. XIV, 3074.
S8
) J. J. Raepsaet. Anecdote sur l'origine et la nature du Carnaval. Oeuvres complètes. Tome I. Gand 1838, blz.
272, 274 en 279. Ter Gouw (blz. 188) waant dat het bewezen is. D a t „sporkel veld" de naam was van het terrein
waarop de pret plaatsvond, is ook slechts een hypothese van Raepsaet.
*·) Van den Bergh, blz. 50. Vgl. Ter Gouw, blz. 194. Het onderschrift staat ook in een in 1610 te Leiden verschenen bewerking van hetzelfde boek: Aff-ghebeelde Narren Speel-schuyt....
Verciert m e t . . . . figuren . . . . Beschreven int Latijn ende Hooch-Duytsch door . . . . Sebast. B r a n d t . . . . O v e r g h e s e t . . . . door A. B. Leyden 1610, blz. l v .
ä0
) F . de Potter en J. Broeckaert. Geschiedenis der stad Aalst. Gent 1873—76. Dl I, blz. 296.
" ) Van der Straeten II, blz. 54. " ) Idem, blz. 61.
" ) In het Spel van sinnen van de Hel vant Brouwersgilde, vs 601, worden zondaren „verdorde tellighen" genoemd
(Erné. Spelen).
" ) Kiliaen, blz. 217. " ) Blommaert II, blz. 60 vlgg., vs 88 vlgg.
" ) betekent. *') pleegt te kletsen. >e) Waar weinig goeds uit voortspruit. **) Spelen Antwerpen 1561, Fff 11.
*0) terneergeslagen, moedeloos persoon, ziek van geest.
" ) de oren laten hangen, terneergeslagen, moedeloos zijn: Kiliaen, blz. 652.
*") W.N.T. VII, 3440; Dichten, blz. 75; Van der Laan. Pellicanisten, blz. 63; Van Hasselt. Maandwerk I, blz. 459.
48
) Zie W.N.T. op deze woorden.
" ) Vincentius Bellovacensis. Speculum quadruplex. Naturale, doctrinale, morale, historíale. Duaci 1624, kol.
2393.
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" ) Rep. : Schramm XVII, Tafel 165. Afb. 94. In een handschrift van Le livre des merveilles van Jehan de Mandeville
staat eveneens een conterfeitsel (rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 150). In de Middelnederlandse bewerking leest men:
In een ander eylant sijn lude mit hanghenden oren toten knieën toe (Mandeville, blz. 174, 27).
1β
) Rep.: Chr. Ferckel. Die Gynäkologie des Thomas von Brabant. Ausgewählte Kapitel aus Buch I de naturis rerum
beendet um 1240. München 1912, Tafel VII. Afb. 97. De beschrijving van zo'n snavelmens vindt men in de Gesta
Romanorum. Zie R. Wittkower. Marvels of the east. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes V, blz. 193.
*') Zie Dichten, blz. 189. Men vergelijke deze samenstelling met spechane d.i. bedelaar (M. ÌV. VII, 1671) en cnolhaen d.i. iemand die veel van „cnol" (een biersoort) houdt (Erné. Spelen. Spel van sinnen van de Groóte Hel, vs 815).
") Zie blz. 143. ") Van Styevoort, r. CLXXXI, 37. s°) Spel van Narcissus ende Echo, H. 5 r .
61
) Vanden jongen geheeten Jacke etc. uitg. door G. J. Boekenoogen. Leiden 1905, blz. 36. " ) Byns, blz. 305.
" ) W.N.T. XIV, 171. " ) Zie blz. 141. Afb. 131. " ) Blz. 139. " ) Blz. 152, noot 24. «') Van Hout, blz. 232.
5e
) Ten onrechte ziet Van Schelven (blz. 27) hier invloed van Dante, als hij schrijft: „Het ijs, dat vanaf den 9en
ommegang alle verraders en ook Lucifer zelf omklemt, houdt ook op het Lissabonsche drieluik verdoemden vast".
Ook Tolnay's opmerking is onjuist (blz. 66, noot 84): „des demons portent des feuilles de parchemin qui sont sans
doute des indulgences — allusion satirique au marchandage des indulgences par l'église".
") M.W. en W.N.T. sub voce.
eo
) G. D. J. Schotel. Den boom der schrifturen enz. Utrecht 1870, blz. 25.
"З Een 16de-eeuws voorbeeld van een speelman met dansbeer geeft Thomas Mumer in Narrenbeschwòrung
LIX, 30. Zie Schultz, blz. 228. Over het diabolische van de speelman bij Van Aken: Bosch, blz. 153.
e2
) Rep.: Von Lichtenberg, Tafel XVI.
,a
)
Knipping I, blz. 38. " ) Rep.: Mâle Art religieux, afb. 178. es ) Vers 94.
ββ
) Rep.: Tolnay, pi. 71. Terwijl de meesten in het middenpaneel van wat in dit boek de Wellusttuin-tryptiek
genoemd wordt (goede rep.: Tolnay, pi. 68, 70 en 71; Baldass, nr 48 vlgg.; Combe, nr 84 vlgg.) een weergave zien van
de zonde der onkuisheid, meent Baldass (blz. 239), dat er ook andere ondeugden op voorkomen, omdat in de erbij
behorende hel mensen niet alleen voor de zonde der Luxuria gestraft worden.
Maar dit laatste bewijst mets, want bij de Hooiwagen-tryptiek wordt op het middenpaneel ook slechts één zonde,
nl. die der Avantia, weergegeven, terwijl in de hel van het rechterluik mensen, welke zich aan allerlei ondeugden schuldig
gemaakt hebben, gehekeld worden. Het is de verdienste van Tolnay (blz. 26 en 63, noot 57), dat hij het eerst op de
juiste verklaring van dit middenpaneel gewezen heeft. Men denke aan het spreekwoord „De Wereld is een hooiberg;
elk plukt ervan wat hij kan krijgen". Grauls bestreed hem (Louis Lebeer en J. Grauls. Het hooi en de hooiwagen m de
beeldende kunsten. G.B.K. V, blz. 141 vlgg), maar kwam in een tweede artikel (J. Grauls. Ter verklaring van Bosch en
Bruegel. G.B.K. VI, blz. 139 vlgg.) tot dezelfde conclusie. Hoewel duidelijk aangetoond is, dat het middenpaneel een
satire is op de hebzucht en de eigenbaat, schrijft Baldass (blz. 24): „die Fleischeslust, deren Sinnbild der Heuwagen
ist". Ook de paren bovenop het hooi passen eerder m het kader van de Avantia (duidelijke rep.: Baldass, nr 38; afb. 66).
Een jonge vrouw en een iets oudere man (haar echtgenoot) hebben een blad muziek voor zich, maar zij zingen niet.
Een jonge man zit er bij met een luit (zie blz. 193): hij ontsteelt de vrouw aan haar echtgenoot. In het bosje er
achter omarmt een jong paar elkaar. Een oudere man bespiedt ze. Is ook hij de bedrogen echtgenoot, evenals de
blinde, die in een fabel van Aesopus de wacht houdt bij een pereboom, in welks takken zijn vrouw met een ander
boeleert (zie blz. 240, noot 66), of is hij de afgunstige „nijder" uit het middeleeuwse minnelied? In het eerste geval,
dat het waarschijnlijkst lijkt, zijn de beide jonge mannen de „hebzuchtigen": gij zult met begeren uws naasten vrouw.
Er bestaat een merkwaardige samenhang tussen deze beide tryptieken: de linkervleugels vertonen het paradijs, de
middenpanelen geven elk een zonde weer en op de rechterluiken staat de hel afgebeeld. Heeft Bosch nog vijf andere drieluiken geschilderd, op welker middenpanelen hij de resterende hoofdzonden behandelde? En was daarbij het Laatste
Oordeel-tryptichon te Wenen, of het ongmeel ervan als het een kopie is, het slotstuk? Ook daar, links een paradijs en
rechts de hel. Maar in het midden de Oordeelsdag, waarop alle ondeugden openbaar gemaakt zullen worden. Zo
vervaardigde ook Bruegel naast zijn reeks der Zeven Hoofdzonden de tekening van het Laatste Oordeel.
«')
Rep.: Haberditzl I, Tafel CVII.
ββ
) Rep.: Fuchs. Renaissance
IB, blz. 97. Zie ook Molsdorf, nr 1081.
" ) De Weert, blz. 59. ' 0 ) Burssens, blz. 113.
71
) Tinbergen. Summe, blz. 231. Ook Molsdorf kent de beer als symbool van de duivel (nr 848, 1042).
"7 6) Maeterlinck Sculpture, blz. 76. " )v Rutten, blz. 184. '«) Antwerps liedboek, nr LIV, str. 5, vs 8.
) Spel van Leander ende Hero, D. d . " ) De Roovere. Wercken, blz. 69.
" ) O.a. bij Tuinman I, blz. 3, 138. Geeft op Bruegels Avantia het dier de armoede, of, zoals Van Gelder en
Borms willen (het „leeft bij voorkeur van andermans goed") de schraapzucht weer?
'·) Zie o a. Harrebomée II, 210. ") De Bo, blz. 293.
eo
) Ts. LUI, blz. 83: H. L. Bezoen. Over eenige diernamen in het Nederlandsch.
el
) M.W. IV, 1182; W.N.T. IX, 408.
" ) Ph. van Marnix van
St Aldegonde. De Byencorf der H. Roomsche Kercke (z. pi.) 1574. I, 10 (blz. 51a).
e8
) M.W. VI, 1558. β84e)7ί. XIX, blz. 184 vlg.: J. W. Muller. Wouterloot, wouter, woutermannetje.
" ) M. W. IX, 2841.
) Ts. XXV, blz. 22: J. W. Muller. Brokstukken van middeleeuwsche meerstemmige liederen.
"ββ) Idem, blz. 23. Vgl. echter W.N.T. III,
2, 3489.
) Rep.: Oud-Holland 1936, blz. 154. ββ) Rep.: Jedlicka. Bruegel, afb. 93.
в0
) Rep.: E. Valentiner. Karel van Mander als Maler. Strassburg 1930, Tafel XXIII.
" ) Een typisch 15de-eeuws voorbeeld vindt men in het Poortboek van Wijk bij Duurstede. Zie R. Fruin Th. Azn.
De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht. 's-Gravenhage 1892—1903, Dl
II, blz. 23. Voor namen van verboden messen zie men M. W. sub mes, scarpordre en fellemes.
i2
) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 207. e 3 ) Rep.: Tolnay, pi. 5, a. Uit de herberg steekt een uithangbord
met een leeuw er op, hier een zinnebeeld van de gramschap. Onwillekeurig denkt men aan enige regels uit een eind14de-eeuws gedicht (Verwijs. Vrouwen, blz 70, vs 33 vlg.), waarin de ruwe kerels gehekeld worden:
Want wie ( = als) en leeu inder spelunken
So gruut ( = bromt, knort) die kaerl ( = boer) als Ы < is > dronken.
Verder betekende „leeumout" in de 16de eeuw „vechtersbier". Mannen die verhit van de drank, aan 't vechten
slaan, worden door Eduard de Dene „die van tleeumout" genoemd (Biekorf XLI, blz. 280). De „dnjpickelstoel".
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waarmee de tegenstander van de mesdrager zijn hoofd gedekt heeft, schijnt een geijkt verdedigingsmeubel geweest te
zyn. Erasmus en Jan van den Dale laten ten minste respectievelijk in de Uxor Mempsigamos en De Stove een ongelukkig
gehuwde vrouw zo'n stoeltje als schild gebruiken tegen haar man, die haar slaan wil (zie Van den Dale, blz. 39).
•4) Rep.: The Studio. October 1938,blz. 196. " ) Zie blz. 142. ··) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 192.
•') Tuinman I, blz. 242.
·') In het absurde boekje A. Hals. Die Rätsel der Bilder von Jeroen Bosch. München 1938, wordt Bosch voorgesteld als een Jodenhater en een vijand van geheime orden, die in naam Christelijk, maar in wezen niets anders dan
„neue Zwingburgen Judas" waren. Volgens Hals (blz. 20 vlgg.) draagt het duiveltje in zijn snavel (kruissnavel!) de
Joodse Thora. Op het wapentje prijkt het teken van de loge. De lange oren stellen voor „das rituelle Tuch mit den
vielen Tränen, das beliebte Freimaurersymbol für die Tränen der unglücklichen Völker". De trechter is „das Sinnbild
des gewaltsamen Eintrichterns der Priesterlehre". Onder het ijs dient men te verstaan de suggesties van Christendom
en Jodendom, die de stroom van het volksleven in banden leggen. De rat: „das Sinnbild eines eingeschläferten Menschen".
De gedode vogel: „das getötete Ahnengut, das arteigene Gotterleben" (dus de Germaanse godsdienst). Het wezen,
dat de brief voorleest, heet een Jood, die, als monnik gekleed, de inhoud van een Pauselijke bul bekend maakt.
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H O O F D S T U K III
DE ROERDOMP, ANTONIUS OP DE BRUG EN DE
DOEDELZAKSPELER
p DE LINKEROEVER VÓÓR DE BRUG staat een kale roerdomp op een reusachtig ei, waaruit jonge
vogeltjes kruipen, die door het dier verslonden worden. Het ei heeft de kleur en ongeveer de vorm
van dat van een roerdomp.
Een k a l e v o g e l betekent een berooid persoon ^. Ook in onze beeldende kunst wordt dit
motief enkele malen aangetroffen.
Bosch gebruikte het eveneens op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik. Een andere
Bekoring van de Heilige Antonius geeft een wezen te zien, dat de romp, het achterlijf en de staart van
een soortgelijk vogeltje vertoont 2 ). Hebben we ook hier met symboliek te doen? Het gedrochtje draagt
een spoor op het hoofd en hoge laarzen aan de poten. Is het een berooide ruiter?
Bruegel tekende op zijn Superbia een kaal vogeltje, dat in een ronde vrucht vol pitten pikt. Is deze
vrucht de appel van de hoogmoed 3 ), waar een „kale jonker" zich aan te goed doet? Dezelfde tekening
vertoont een vogel met de poten door een eierschaal gestoken, waaruit de kale jongen van het dier
te voorschijn komen. De enige veer die de vogel draagt, is een grote pauweveer. Het geheel stelt een
berooid gezin voor, dat zich door een hoogmoedige houding tegenover de buitenwereld een schijn van
aanzien tracht te geven. De voorstelling gaat terug op Jeroens roerdomp met het grote ei. Op Bruegels
Vrekzucht pikt een kale reiger aan het achterwerk van een bedelaar, die een bedelnap ophoudt voor
een menselijk gedrochtje, dat hooghartig voortloopt zonder iets te geven. De kale vogel accentueert
hier de berooidheid van de schooier.
In Bosch' geplukte roerdomp schijnt men een armoedzaaier te moeten zien. De kunstenaar kan
er verschillende redenen voor gehad hebben om speciaal een r o e г d o m ρ uit te kiezen. Dit woord
en zijn synoniemen hadden vroeger een ongunstige betekenis. In de Bijbel wordt de vogel een onrein
dier genoemd 4 ). Ruusbroec, uit wiens beschrijving blijkt, dat hij de vogel nooit gezien heeft, beschouwt
hem als het beeld van de hebzuchtige mens, die nimmer verzadigd wordt s ). Butoor betekende lomperd e ),
en hoddebek: stotteraar, snapper of kakelaar 7 ). Opmerkelijker schijnt echter het volgende. In de
middeleeuwen meende men, dat deze vogel twee magen had. „Om niet en heb ie twee buken (d.i. magen)
ghelijc eenen putoor" leest men in het-Boefc van den pelgrim 8 ) . In het 15de-eeuwse encyclopedische
werk van Bartholomaeus (de Glanvilla) Engelsman wordt eveneens verteld, dat hij twee magen heeft
en dat hij „een seer vratich vogel die veel mach" is 9 ). Dit kan Bosch er toe gebracht hebben de vogeltjes
etende roerdomp als een zinnebeeld van de slokop te geven, die zich arm maakt door zijn vraatzucht
en zijn kinderen daardoor in het ongeluk stort (de roerdomp verslindt zijn eigen jongen). Die
j o n g e n deugen zelf ook niet, ten minste als men in het onnatuurlijk grote ei een „quaet ey" wil
zien en denken wil aan het gezegde „quaet ey, quaet kieken" 1 0 ). Het к u i f j e dat de roerdomp
draagt, kan er op wijzen dat de vogel tevens een man voorstelt die van wijntje en Trijntje
houdt 1 1 ). Het e i was in de 16de eeuw behalve een daemonomagisch symbool, een zinnebeeld
van losbandig vermaak, speciaal met Vastenavond, van dwaasheid en van onkuisheid 1 2 ).
Hebben we hier tevens te doen met een door Bosch gecreëerde tegenstelling van het bekende
pelikaansymbool? Op de achterkant van zijn Johannes op Patmos schilderde hij in een cirkel tonelen
uit de Passie rondom een kleinere cirkel, waarbinnen het symbool van Christus, de pelikaan, zijn
jongen voedt met het bloed van zijn borst 13 ). Nu betekent hoddebek in het Middelnederlands zowel
pelikaan als roerdomp 14 ). Heeft dit Jeroen op het idee gebracht om de onreine roerdomp, zijn eigen
jongen opetende, te kiezen als een verschijningsvorm van de tegenstander van Christus, de duivel?
Op de brug ondersteunen twee monniken en een wereldlijk persoon de bezwijmde heilige18).
De b u r g e г is de „ghetrouwe vrient" uit het Vaderboek, die de door de duivelen mishandelde
Antonius naar zijn huis droeg en hem later weer naar zijn eigen spelonk terugbracht, of „een sijnre
dienren" uit de Gulden Legende, van wie alleen gezegd wordt, dat hij de heilige weer naar zijn spelonk
voerde.

O

18

De m o n n i k e n zijn de „broederen" uit de Gulden Legende, die Antonius wegdroegen, nadat
de duivels hem vreselijk toegetakeld hadden. Bosch heeft de h e i 1 i g e en zijn volgelingen gestoken
in het gewaad der Broeders van de St-Antoniusorde, die in 1095 in Frankrijk gesticht werd 1 β ). Opnieuw
blijkt hoe de schilder zeer vrij met de vita omspringt.
Sommigen zien in de burger een zelfportret van Bosch 1 7 ). Hier valt veel voor te zeggen. Van alle
zelfportretten die men in bepaalde personen op 's meesters schilderijen heeft menen te zien 1 8 ), staat
geen dichter bij de zich in de Codex van Atrecht bevindende tekening, die hem als diep in de zestig
weergeeft1β). Bij de geschilderde burger en de getekende Bosch treft ons de identiteit van de scherpe
gelaatstrekken, de lange, spitse neus, de sluwe, scherpe ogen en de wilskrachtige, licht sarcastische trek
om de mond. Aangenomen dat Bosch het Lissabonse drieluik tussen 1490 en 1500 geschilderd heeft,
zou Antonius' „ghetrouwe vrient" dus Van Aken weergeven op ongeveer 45-jarige leeftijd, wat met de
voorstelling vrijwel overeenkomt.
Jeroen schilderde de burger in een gewaad, dat naar zijn mening Oosters was. Een gestalte in een
dergelijk kleed en in een houding, welke veel op die van het vermoedelijke zelfportret gelijkt, loopt
op een Kruisdraging voor Christus uit 2 0 ). Deze man stelt ontegenzeggelijk een Oosterling met een
tulband voor. Dit schilderij vertoont nog meer punten van overeenstemming met het Lissabonse
tryptichon. De goede en de boze moordenaar, eveneens de monnik met zijn boek, komen in andere
houding, maar bijna in dezelfde kledij op de grisaille van het rechterluik voor. De Kruisdraging is
ouder dan de Verzoeking21).
Antonius wordt weggedragen, terwijl een diabolisch gegeven s p e e l m a n op zijn doedelzak een
„lijkmars" blaast. Speellieden stonden bij de middeleeuwse moralisten in een kwade reuk. Reeds lang
vóór en ook nog na Bosch treft men satirische afbeeldingen van hen aan. Soms werden ze half als
beest voorgesteld om hun dierlijke eigenschappen te doen uitkomen **). Ongetwijfeld heeft Jeroen zijn
doedelzakker geschilderd onder de invloed van dergelijke voorstellingen.
In het achterwerk van de speelman steekt een stokje, terwijl op de staart, die in takjes overgaat,
een vogel (bonte kraai) zit.
Het s t o k j e is een phallussymbool23). Ook hier kan Van Aken naar het voorbeeld van miniaturen
gewerkt hebben. In een Frans handschrift heeft een mannetje met een trompet een bezem op dezelfde
plaats M ). Hebben ook de waterspuwers der Gothische kerken, die soms de vorm hebben van een
naakte mens, uit wiens achterwerk een gegleufd ijzer waarlangs het water loopt, te voorschijn komt,
de schilder beïnvloed 25)?
De symboliek van het stokje wordt nog versterkt door de ν o g e 1. Deze heeft op talloze plaatsen
in onze volksliteratuur dezelfde betekenis als het stokje2e). Ook in onze beeldende kunst treft men
hem als zodanig aan. Een Vlaamse miniatuur uit een 15de-eeuws handschrift vertoont een gevleugelde
en van vogelpoten voorziene roede 27 ). Terecht verklaart men de vogels in Bosch' Tuin van de Wellust
dan ook als geslachtelijke symbolen 2 e ).
In de speelman hekelt Jeroen dus ook iemand die zich overgeeft aan het peccatum contra naturam.
Het aantal dergenen die zich in de 15de en 16de eeuw in de Nederlanden aan „die sonde jeghens der
naturen" schuldig maakten en ervoor gestraft werden, moet groot geweest zijn 2 e ). Men trad zeer streng
tegen de schuldigen op. Dikwijls wachtte hen de brandstapel. Een luguber voorbeeld hiervan, waarbij
een der slachtoffers juist een speelman was, gaf in 1459 de stad Rijssel s o ). Fel voeren de Dietse moralisten tegen de zonde uit. Een van hen noemt haar „eenre hande oncuuscheit die god aire zwaerlicste
wreect; die is alsoo quaet, dat si ghenen name en heeft; die stinct in die lucht ende ontrint a i ) dat water
ende die si doen en siin niet weert dat si in die eerde verrotten of dat se die crayen eten vander galghe" S 2 ).
Jan Matthijszen schreef: „Die hater alles goets (d.i. de duivel) als hy den mensch dairtoe ghebrocht
heeft, keert hy hem van die mensche ende en machse 33 ) niet aensien" м ) .
De d o e d e l z a k heeft eveneens een dubbelzinnige betekenis. Het Vlaamse „muizelaar"
( = doedelzakspeler) wordt nog thans in obscene zin gebruikta5). Vandaar dat Van Aken op zijn
Laatste Oordeel te Wenen een doedelzakker afbeeldt, zittende naast de deur van een bordeel 3e ) en
dat Bruegel op zijn Luxuria aan de stoet, waarin een wellusteling door duivels meegevoerd wordt, een
doedelzakspeler vooraf doet gaan. Onze laat-middeleeuwse en 16de-eeuwse literatuur geeft overigens
tientallen plaatsen, waar muziekinstrumenten, het spelen erop, de klank en de bespelers ervan in
verdachte zin voorkomen 3 7 ).
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De k a p l a a r z e n 3 8 ) , het l a n g e m e s en de h o o f d b a n d m e t v e r e n van de figuur
op ons schilderij lijken ontleend aan de uitrusting van een of andere zwervende kunstenmaker. De
hoofdband met veren vindt men terug op een Vlaamse miniatuur, die een gedrochtehjk wezen, half
mens, half dier voorstelt 39 ). Het lange mes hangt aan de zijde van een speelmansgedrocht op een
waarschijnlijk Zuidnederlandse verluchting uit de 15de eeuw 40 ). Het zal bij Bosch wel tevens een
zinnebeeld zijn van vechtlust, opvliegendheid en toorn.

KORTE
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De kale roerdomp, die op de linker oever vóór de brug zijn eigen jongen verslindt, stelt een slokop
voor, die zich arm maakt door zijn vraatzucht en zijn kinderen daardoor in het ongeluk stort. Die
kinderen deugen waarschijnlijk ook zelf niet. Het grote ei waaruit zij komen, is o.m. een zinnebeeld
van losbandig vermaak, dwaasheid en onkuisheid. De roerdomp is hier denkelijk te beschouwen als
een tegenhanger van het pelikaansymbool.
Op de brug wordt de door duivelen uit de lucht neergeworpen Antonius ondersteund door twee
van zijn volgelingen in het gewaad der Broeders van de St-Antoniusorde, en door een als Oosters
burger geklede vriend of dienaar, in wie men het zelfportret van Jeroen op ongeveer 45-jarige leeftijd
mag zien.
Zij dragen de heilige weg, terwijl een varende op zijn doedelzak een lijkmars blaast. Bosch hekelt
in hem de zondige speelman.
Hij wordt half als beest voorgesteld om zijn dierlijke eigenschappen te doen uitkomen. Het stokje
in de anus en de vogel er bij wijzen er op, dat hij zich schuldig maakt aan de zonde van Sodom. Ook
de doedelzak heeft een onkuise functie. Kaplaarzen, lang mes en hoofdband met veren lijken ontleend
aan de uitrusting van een zwervende kunstenmaker. Het mes is tevens een zinnebeeld van vechtlust,
opvliegendheid en toorn.

NOTEN
') fV. N. T. VII, I, 632. 2) Rep.: Tolnay, pi. 57.
) Tot deze hypothese kan men aldus komen: vruchten welke gelijken op die, waarin het vogeltje pikt, groeien
op Bruegels Hoogmoed aan een dorre boom. In het Middelnederlandse leerdicht Rinclus (P. Leendertz. Amsterdam
1893, vs 135) wordt de appel van de boom der kennis van goed en kwaad de „appel opt doode rijs" genoemd. O.a.
Jan de Weert {De Weert, vs 169 vlgg.) leert ons, dat deze appel uit het paradijs als eerste zonde de hovaardij in de
mens bracht.
4
) Deuteronomium XIV : 17; Leviticus XI : 18.
б
) Dat boec van den gheesteleken tabernacule, door Jan van Ruusbroec (XlVe eeuw). Tweede deel. Gent 1858.
Uitg. door J. David. Blz. 213.
e
) W. N. T. III, 1, 1933. ') W. N. T. VI, 778. ») Dat boeck vanden pelgherym. Haerlem 1486, blz. 64b.
·) Boeck vanden proprietyten der dinghen. Haerlem 1485, XII, 29.
10
) Neurdenburg, blz. 119 (vs 453); Tuinman I, blz. 281. u ) Zie blz. 84. 1 2 ) Blz. 144 vlgg.
1
' ) Rep.: Tolnay, pi. 19. O p het altaarstuk van de Heilige Julia draagt Eusebius als zinnebeelden een pelikaan
en een uil. Volgens Tolnay (blz. 70, noot 135) is dit een toespeling op het feit, dat hij een heiden was, maar tevens de
heilige beschermde.
" ) M. W. III, 449. 1 5 ) Fierens-Gevaert (III, blz. 179) zag in hem een dronken monnik. l e ) Zie Morawski,
blz. 116. 1 ' ) Hannema in De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 Aug. 1936, Avondblad(ten onrechte noemt hij
hem een monnik) en Knuttel in Gids, blz. 75.
" ) Het zijn behalve de „vriend" op het linkerluik: Г. de geheel linksstaande persoon, die tot de bewakers van de
boze moordenaar behoort, op een Kruisdraging (Baldass. Betrachtungen, blz. 109; zie Tolnay, blz. 65, noot 73), rep.:
Tolnay, pi. 22; 2°. de zgn. Verloren Zoon op het gelijknamige schilderij (Hannema. Jaarverslag, blz. 4), afb. 56; hieraan
verwant is de landloper op de achterkant van de Hooiwagen-tryptiek en (volgens Mosmans. Jheronimus, blz. 41) het
hoofd van St Jan op een mechanisch uurwerk uit 1513 (rep.: Mosmans. Jheronimus, nr. 32); 3°. bet duiveltje op de
schilderij van Johannes op Patmos (Knuttel. Gids, blz. 75, noot 1), rep.: Tolnay, pi. 17; 4". de man met het kroezige
haar op de Doomenkroning uit het Escoriaal (Brion, blz. 11), rep.: Tolnay, pi. 95; 5°. de bedelaar met het hoofd in de
schoot op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik (Brion, blz. 50); 6". het hoofd van de zgn. boommens op het
rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek (Brion, blz. 51), rep.: Tolnay, pi. 74, afb. 25; 7°. de soldaat op het rechterluik
van de Heilige Julia-tryptiek (Th. von Frimmel in Kunstchronik N . F. VII, kol. 69), rep.: Tolnay, pi. 78; 8°. de doedel
zakspeler vóór het bordeel in het centrum van het Laatste Oordeel te Wenen (Tolnay, blz. 35), rep.: Tolnay, pi. 63; 9".
de man die van uit het lijf van de boommens op het helletafreel van de Wellusttuin-tryptiek over de rand kykt (Tolnay,
3
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biz. 34; Huebners beschrijving van dit fragment is foutief: Jeroen Bosch, biz. 19), afb. 25; 10". de man aan de rechter
hand van Christus op de Bruiloft te Капа (Meijer. Phoenix, biz. 5), rep.: Tolnay, pi, 8, afb. 49; 11°. Christus op
de Doomenkroning in het Escoriaal (Lafond, biz. 40), rep.: Tolnay, pi. 95; 12°. Een der Drie Koningen op de Aanbid
ding in de collectie Johnson te Philadelphia (Mosmans. Jheronimus, blz. 42; rep.: nr 19). Indien sommige van deze af
beeldingen werkelijk portretten van Bosch zijn, hoeft men daarin nog geen vereenzelvigingen van de schilder met het
voorgestelde te zien, zoals Knuttel t.o.v. „portret" 3 doet (Knuttel. Gids, blz. 75, noot 1). Jeroen kan voor het gemak
zich zelf als model gekozen of aan een gefantaseerd gezicht enkele eigen trekken gegeven hebben.
" ) In de Codex van Atrecht (een omstreeks 1560 door de schilder-genealoog Jacques Lebourcq aangelegde
verzameling portretten, thans in de gemeentelijke bibliotheek te Atrecht) bevindt zich een 16de-eeuwse tekening, die
terug schijnt te gaan op een naar het leven getekend portret van Bosch, waarschijnlijk een zelfportret (rep.: Lafond,
bij blz. 1 en afb. 2; de gehele verzameling is gefotografeerd door A. Giraudon en onder de titel Le Recueil d'Arras,
conservé à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Vaast, in 1906 te Parijs uitgegeven).
Zie voor een opsomming van andere portretten van de meester: Lafond, blz. 8 vlgg. Het enige portret dat naast
dat uit de Recueil d'Arras van belang is, is wat in 1572 als gravure bij de weduwe van H. Cock verscheen (rep.: Lafond,
tegenover titelpagina). Het portret uit een 18de-eeuwse uitgave van Carel van Manders Schilderboek, waaraan Lafond
grote waarde hecht, gaat op de gravure van H. Cock terug. Lafond (blz. 9) vergist zich in uitgever en jaartal van het
boek. De bedoelde uitgave verscheen in 1764 en niet in 1784. De Jongh was niet de uitgever, maar de bewerker van
de herdruk. Volgens Friedländer (V, blz. 79) gaan de tekening uit de Codex van Atrecht en de gravure van 1572 op
hetzelfde origineel terug. Indien dit waar is, heeft de graveur het gezicht sterk veranderd. Als men het portret uit de
Recueil d'Arras met dat van 1572 vergelijkt, ligt de conclusie voor de hand, dat de tekening — die in zijn scherpheid
nog duidelijk het door de meester vervaardigde origineel verraadt — veel meer gelijkt op de schilder zoals men hem
zich moet voorstellen dan de vrij zoetsappige gravure.
Mosmans (Jheronimus, blz. 37 vlgg.) beschouwt nr 4 (door hem eerder dan door Brion als mogelijk zelfportret
gesignaleerd) en 12 als de énige echte portretten. De redenen, die hij aanvoert tegen de mogelijkheid, dat het portret
uit de Recueil d'Arras Bosch weergeeft, zijn gemakkelijk te ontzenuwen: de muts zou niet gewoon geweest zijn in
Bosch' tijd (men zie echter verwante mutsen gedragen door burgers op schilderijen van de Meester van Alkmaar uit
1504; rep.: J. H. der Kinderen—Besier. Mode-metamorphosen. De kleeding onzer voorouders in de zestiende eeuw.
Amsterdam 1933, blz. 70 en 83); Jeroen zou zich niet in zo'n „alledaagsche of morgenplunje" hebben uitgetekend of
laten schetsen (een kunstenaar die een zelfportret maakt, geeft zich juist vaak weer in zijn gewone doen); het portret
is geen meesterwerk (het is dan ook een natekening, evenals waarschijnlijk alle portretten in de Recueil); het is slechts
getekend met „Bos" (niet juist; er onder is geschreven in dezelfde hand die de opschriften bij de andere tekeningen
aangebracht heeft: Jeronimus Bos paintre); het late tijdstip waarop de prent voor de dag komt (ca 1560 is niet laat
voor een natekening van een origineel uit ca 1515); de aanwezigheid van het portret in Noord-Frankrijk, „ver" van
de Hertogstad (even later neemt Mosmans echter aan, dat Lebourcq veel gereisd heeft, en in 's-Hertogenbosch is
geweest; in de verzameling bevinden zich trouwens portretten van verscheidenen, die verder van Atrecht gewoond
hebben dan Jeroen, b.v. Paus Julius II); het feit dat 16de-eeuwers, die wel eens iets over Bosch geschreven hebben,
het niet noemen (zij vertellen over vele andere werken van Jeroen ook niets); het feit dat Du Hamcel of Bmegel het
niet gegraveerd heeft (Du Hameel stierf al omstreeks 1509 en Bruegel graveerde waarschijnlijk niet).
Verder vindt hij, dat het gelaat niet genoeg lijkt op dat van de portretten nr 4 en 12 en dat het geboortejaar van
Bosch, hetwelk hij op grond van die portretten op 1452 of 1453 stelt, niet klopt met dat, wat men uit het portret
van Atrecht af kan leiden: ca 1450. Dit zijn natuurlijk geen „bewijzen".
De portretten op nr 4 (volgens Baldass ontstaan 1475—1480; Mosmans 1481/82) en nr 12 (Baldass: eind 15de
eeuw; Mosmans: 1509) vertonen zekere verwantschap en wijken af van de twee, waaraan ik de voorkeur geef. Mosmans'
datering van nr 12 is ongefundeerd. De dubbele adelaar op het insigne van een soldaat die Christus kwelt, zou een
herinnering zijn aan het feit, dat Maximiliaan van Oostenrijk in 1508 aan 's-Hertogenbosch toestond zijn rijkswapen
in het wapen van de stad op te nemen. Maar met het insigne geeft Jeroen slechts te kennen, dat de man een Romeins
krijgsknecht is; zie blz. 53, noot 6. Verder zou de groene kleur van het gewaad van de vermoede Bosch en van de
hoofdtooi van een soldaat op dejaren 1509 of 1510 wijzen, omdat de Broederschap toen bepaalde, dat de kleur van
hun kovels ( = kappen) groen moest zijn ! Voorlopig kan men zich beter aan de op stijlkritische gronden berustende
datering van Baldass houden.
V. W. D. Schenk (Tussen duivelgeloof en beeldenstorm. Een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam.
Amsterdam 1946, blz. 97) acht het aangezichtstype van Bosch in de Codex van Atrecht anders dan dat van het vermoede
zelfportret op het linkerluik van de Lissabonse tryptiek. Hij houdt echter te weinig rekening met de mogelijkheid, dat
Bosch op het eerste portret twintig jaar ouder is dan op het tweede. Door het uitvallen van het gebit kan Jeroen een
ronder gezicht gekregen hebben.
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) Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 22. Men lette op de om het hoofd gebonden doek — het is geen inheemse hoofdtooi, zoals de man, die op hetzelfde schilderij achter Christus loopt, en Simon van Cyrene op de Kruisdraging in het
Escoriaal (rep.: Tolnay, pi. 16) dragen — en op de omgeslagen kous, welke de knie bloot laat.
"2Э) Volgens Tolnay (blz. 28) en Baldass (blz. 66). ") Zie blz. 154 vlg. Afb. 98, 100 en 102.
) Zie voor 16de-eeuwse Nederlandse vrbb.: Bax, blz. 11.
" ) Rep.: Durrieu. Charles le Téméraire,^. XIII, 16. Afb. 100. Vgl. houtsnijwerk aan een koorbank in de kathedraal
van Amiens (rep.: Wifkowski II, fig. 518).
" ) Bijv. O. Schmitt. Gotische Skulpturen des Freiburger Munsters. Frankfurt a. Main 1926. Band I, Tafel 56, Abb.2.
"Ó 16de-eeuwse vrbb.: Frère en Gessler, XIII, 25; XIX, 32. Bijns, blz. 305: „met voglene".
а
') Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. 35.
2β
) Tolnay, blz. 32 en noot 99. Voor zijn mening dat ze er ook de schaamte aanduiden, voert hij geen doeltreffende
bewijzen
aan.
2e
) Zie Poullet I, blz. 328.
ao
) P. de Croos. Histoire du droit criminel et pénal dans le comté de Flandre depuis les temps les plus reculés
jusqu' à la fin du XVIIe siècle. Bruxelles 1878, blz. 160.
81
) verontreinigt. 32) Tinbergen. Summe, blz. 539. sa) kan ze.
31
) J. A. Fruin en M. S. Pols. Het Rechtsboek van den Briel, beschreven door Jan Matthijszen. 's-Gravenhage
1880, blz. 206. Zie ook De Weert, vs 1178 vlgg.: „Dats dootsonde boven al Ende der zielen den swaersten v a l . . . .*»
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" ) Volgens W. de Vreese. Zie: De Jong. Esbatementen, blz. 125. Wat De Jong over „mueseleer" schrijft, is ten
dele onjuist. Dit woord is geen synoniem van doedelzak, maar van doedelzakspeler (Zie Kiliaen en Plantijn sub moeseier). De betekenis in de Cluyt van Tielebuys (De Jong, blz. 25) is niet recht duidelijk. Waarschijnlijk betekent „niet
een mueseleer": geen cent, helemaal niets.
»·) Rep.: Tolnay, pi. 63.
") Bijv. Carton I, o.a. blz. 201 ; Everaert, commentaar blz. 585.
**) De poten en laarzen van de speelman beeldde Bosch ook af op de linkervleugel van de St Hieronymus-tryptiek
(rep.: Tolnay, pi. 57).
a<l
) Maeterlinck. Peinture, afb. 140. Afb. 101. *0) Rep.: De Laborde, pi. XLÏI. Afb. 102.

HOOFDSTUK IV
HET HOL M E T D U I V E L - G E E S T E L I J K E N

D

EN - P E L G R I M

E HEILIGE wordt

naar zijn holwoning gedragen, die door de duivelen in een huis van ontucht veranderd is ^.
Een g e k n i e l d e m a n vormt met zijn rug een gedeelte van het dak 2). De rug is bedekt
met aarde, waarop gras groeit. Mogen we hier denken aan de uitdrukking „in de moze ( = modder)
crupen", wat van dronkaards gezegd werd 3)? De kerel is één geheel geworden met de holwoning,
zijn benen zelfs zijn dode bomen, die de wanden deels vormen, deels stutten: hij is in het kwaad
vergroeid.
De man „hukt". „Hukken" betekent immers bij Everaert „knielen" 4). Kiliaen kent „hukker"
als iemand die in het verborgen kwaad doet 5 ). In de tegenwoordige Zuidnederlandse spreektaal wil
het zeggen: iemand die in een herberg blijft plakken. „In den Hukkere" is de naam van een taveerne
te Rumbeke e ).
Aan zijn rechterdij hangt een v a a n t j e , bestaande uit een okerkleurige en een gele baan. Op
Bosch' Laatste Oordeel te Wenen ziet men een bordeel in een rots weergegeven '). Een meretrix staat
in de deur. Bij de linkerhoek van de woning bevindt zich, evenals op ons schilderij, een bier- of wijnvat
met een schenkkan er op. Bij het vat zit een doedelzakspeler. Uit de rotswand steekt een vlaggetje,
dat eveneens uit twee banen bestaat. Het vaantje schijnt dus het uithangteken van een bordeel-taveerne 8).
In 1565 werd te 's-Hertogenbosch verboden „enige vanen oft wapenen oneerlijcke e) oft scandeloes
zynde" te hangen „vuyt10) oft voir eenige huysen ofte cameren, dair zy (pretmakers) souden willen
theeren oft drincken" 11). Is ons vlagje zulk een „scandeloese vaen"?
De kleuren zijn o k e r en g e e l . Het laatste woord betekent in het Middelnederlands ook geil,
wellustig12). Een gele band kon een kenmerk van meretrices zijn 13). Staat er daarom in de Spiegel der
Sonden „Hoeftcledere gheel zijn zeere te schuwene" 14)? Is het oker vuilgeworden rood? Rood en geel
hadden iets met de zotheid te maken. Narren hebben vroeger bij ons soms deze kleuren gedragen,
blijkens een schilderij van Peeter Gijsels (± 1650) 15). Rood, geel en groen zijn de kleuren van een zot
op Bruegels Strijd tussen Vasten en Vastenavond 16). Op hetzelfde schilderij draagt een jongen die
de ton van prins Carnaval helpt trekken, een vlag met drie banen: rood, geel en wit17). Men heeft
er de kleuren van Oostenrijk in gezien 1 β ). Het vlaggetje zou dan getuigen van de vreugde over de
benoeming van Margaretha van Oostenrijk tot stadhouderes der Zuidelijke Nederlanden in 1559.
Maar op een St-Maartensfeest, dat aan Maarten van Cleve toegeschreven wordt, draagt een jongetje
een dergelijk vaantje19). Narren waren bij ons soms ook geheel in het geel gekleed20). Vlaggen met de
kleuren rood en geel (of goud) komen in de middeleeuwen in de beeldende kunst als anti-christelijk
symbool voor 21 ).
Om zijn linkerdij is een b a n d bevestigd, waarvan de betekenis raadselachtig is a 2 ).
Het is verleidelijk om in de d u i ν e 1 - h e г b e г g, die tegelijkertijd een soort heuvel is, een weer
gave van verschillende woordspelingen te zien. „Bommel" is waarschijnlijk een oud woord voor duivel.
„Bommelskont" betekende achterwerk van de duivel23) en hoogstwaarschijnlijk ook ingang der onder
wereld 24) en bol (of bil)-ronde heuvel25). „Nobis kroeg" is een oud woord voor herberg en voor hel
(eigenlijk: de herberg, waarin de duivel de waard is), „nobis gat" voor ingang tot de hel, „nobis"
voor een kabouterachtig wezen, terwijl „hij is nobis" betekende: hij is dronken 2 e ).
Tussen de benen van de man hangt een ν a 1 h e к, als waarmee men een poort kan afsluiten.
Nu is een Middelnederlands woord voor valhek: scotpoorte, hetgeen eigenlijk zeggen wil: een poort
die voor de eigenlijke poort „geschoten", d.i. neergelaten wordt. „Schot" kan als vorm van schieten
opgevat worden, terwijl „pootte" zowel anus 27 ) als vagina 28 ) betekende. Een h a η d b о о g die er
onder ligt, verduidelijkt de woordspeling2e).
Links voor het raam zit een m e r e t r i x . De l a n s welke tegen het muurtje leunt, komt ook
voor bij de taveerne van de zgn. Verloren Zoon 30) en is, evenals de handboog, zowel geslachtelijk
31
symbool ) als wapen van de к г ij g s m a η, die met zijn hoofd nog juist langs het linkerbeen van de
geknielde man komt gluren. Links van de speer staat een v a t b i e r m e t k a n , zoals we er
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eveneens een aantreffen bij' de verdachte huizen op Bosch' Laatste Oordeel te Wenen, de zgn. Ver
loren Zoon en het middenpaneel van het Lissabonse drieluik.
Behoort ook de ρ ij 1 die het voorhoofd van de voorovergebogen man doorboort, tot deze sfeer 32 )
en wil de schilder zeggen, dat de onkuisheid het brein van de arme heeft verstoord? Bout, een synoniem
van pijl, betekende echter in de 16de eeuw ook verlopen kerel en het voorwerp kan dientengevolge
bij Jeroen een symbool van de losbandigheid zijn of de drager typeren als een doordraaier 3 3 ) .
Naar de kroeg begeven zich drie duivel-geestelijken en een diabolische pelgrim. Misschien gaan
zij „naar Bommelskonten", wat zoveel moet betekenen als „zij gaan hun verderf tegemoet" 3 4 ) .
Geheel links loopt een m o n n i k , gekleed in een witte mantel met b l a u w e k a p . Ondei de
mantel draagt hij een bruin habijt. Hij heeft een zwarte lepelaarssnavel en een witte lepelaarsvlerk.
Een lange staart komt van onder zijn mantel te voorschijn. Onder zijn linker voorpoot, die misschien
lam is, houdt het wezen een kruk.
Heeft Bosch met deze duivel-monnik een bepaalde orde willen hekelen? Indien dit zo is, dan komen
wel alleen de Karmelieten in aanmerking, wier bruine kap dan bij de schilder door een blauwe ver
vangen is om dezelfde reden, waarom hij aan de clericus onder de brug op het linkerluik en aan de
monnik in de eend op het middenpaneel een blauwe hoofdbedekking gaf 3 5 ).
Op Bruegels tekening van de Luiheid 3 e ) en op de gravure welke H. Cock in 1558 naar die tekening
uitgaf 3 7 ), ziet men ongeveer dezelfde monnik (in plaats van een eitje draagt hij echter drie sprietjes
op zijn hoofd; verder heeft hij vleugel noch staart) een wagenbed voorttrekken, waarin iemand lui
ligt te eten. Het is moeilijk uit te maken welke betekenis de lepelaar hier heeft. Men heeft aan het
Duitse woord „Löffel" in de zin van „lummel, sul" gedacht en gevraagd: Of lijdt de man aan „lepelzucht", d.w.z. gebrek aan voedsel 38)? Eerder moet men in hem een symbool van de drankzucht
zien 39 ); in lepelaar-monnik en luie eter hekelt Bruegel dan een vadzige kloosterling, die overvloedig
zijn natje en droogje gebruikt. Op de kap van de vogel bevindt zich ongeveer ter hoogte van het linker
schouderblad (op de tekening natuurlijk van het rechter) een kringetje. Als men de kap bij Bosch
goed bekijkt, ontwaart men het daar ook, maar in kleiner formaat dan bij Bruegel. De kleur binnen
het cirkeltje is bij Jeroen gelijk aan die van de kap.
De betekenis van dit к г i η g e t j e is niet duidelijk. Is het een stukje goed dat in de kraag gezet is?
Kan hier dan de uitdrukking: hij heeft een stuk in zijn kraag, d.i. hij is dronken, in beeld gebracht zijn?
Eigenlijk wil dit zeggen: hij heeft een vat wijn in zijn keel of hals 4 0 ). Er zijn alleen 19de-eeuwse voor
beelden van het gezegde bekend, maar „stuk" in de zin van ingevoegd of opgelegd stuk goed ^) en
van vat wijn 4 2 ), en „kraag" in de betekenis van halskraag 1 3 ) en hals of keel 4 4 ) zijn 16de-eeuws. In
de 18de eeuw bestond de uitdrukking: hij heeft het in de mantel 4 5 ) .
De l e p e l a a r en de l e p e l a a r s s n a v e l zijn motieven, die verscheidene malen bij Bosch
voorkomen. Veelal valt het uit de afbeelding niet op te maken welke symbolische betekenis men er
aan hechten moet, bijv. bij de twee duivel-monniken op het rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek 4 e )
en bij de duivel-soldaat, die op het door sommigen aan Van Aken toegeschreven paneel in het museum
te Valenciennes voorkomt "). De bij Jeroen en elders aangetroffen motieven die duidelijk een bepaalde
betekenis hebben, zijn in drie groepen onder te verdelen.
Allereerst kan de lepelaar een symbool van de onkuisheid zijn. Als zodanig vindt men hem in
de Tuin van de Wellust op een geit, op de hoofden van badende vrouwen en bovenop een bolvormige,
doorschijnende vruchteschil, waar een stekelvarken in huist 4 e ) . De lange snavel van de vogel is aan
het ontstaan van deze functie niet vreemd.
In de tweede plaats is de lepelaar soms een zinnebeeld van de drankzucht. In de 17de eeuw dient
het woord als synoniem van „drinkebroer" 4 e ). Misschien heeft de lepelaarskop (?), welke de hoed
van een zwemmer op een aan Van Aken toegeschreven allegorische voorstelling van pretmakerij siert,
dezelfde betekenis 50 ) en waarschijnlijk ook de vogel, die op de kopie van een schilderij van Bosch in
een gezelschap van pretmakers het hoofd van een speelman kroont 5 1 ). Een St-Antoniustemptatie
van een imitator van Jeroen geeft een duiveltje te zien met een lepelaarssnavel, waarin een aal hangt 5 2 ).
Aal betekende ook bier в з ) . Op een andere verzoeking, eveneens van een imitator, zit een wezen met
lepelaarsbek aan een tafelblad, waarop een drinkkruik en een varkenspootje staan ^ ) .
En ten derde: men ontwaart de vogel als zinnebeeld van de lasterende snapzucht op een tekening
van de uit Mechelen afkomstige schilder Frans Verbeeck Б 5 ). Daar schijnen mannen en vrouwen,
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wier hoofden schuilgaan in maskers, welke koppen van lepelaars en hanen voorstellen, een dans te
gaan uitvoeren. Blijkens het in het Frans gestelde versje dat bij deze tekening behoort, stellen de dansers
kwaadsprekers voor. Ook hier zoeke men de verklaring in de lange snavel van de vogel.
Het ligt voor de hand aan te nemen, dat de lepelaarssnavel en -vleugel van onze duivel beschouwd
moeten worden als zinnebeelden van de onkuisheid en de drankzucht.
De lepelaar-duivel loopt met een к г u к. In de 16de eeuw kende men de uitdrukking „op krucken
gaen", d.i. er slecht aan toe zijn 5 e ). Als zijn linker voorpoot werkelijk 1 a m is, kan men denken aan
het scheldwoord lampoot 5 7 ) . Lam kan hier dan, de betekenis hebben van traag, l u i 5 e ) .
Op de monnikskap ligt een e i t j e . Bij Bosch dragen nog andere menselijke wezens een ei op het
hoofd, nl. de duivel-geestelijke met lepelaarssnavel, die in de hel van de Tuin van de Wellust-tryptiek
zit te bidden S9 ) en een dansende monnik te midden van Vastenavondvierders in een zaal №). Bij de
geestelijke met ooievaarssnavel op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik ligt het ei in een nest.
Pieter Huys voorzag het hoofd van een oud vrouwtje van een ei. Zij gebruikt de onderkaak van een
paardeschedel als prikslee op een symbolische gisping van Vastenavondpret β 1 ).
In al deze gevallen hekelt het ei, als zinnebeeld van onwelvoeglijke pret en dwaasheid, bij onze
lepelaar-duivel zeer zeker ook als symbool van de onkuisheid, de drager ^ ) . Schuilt er bij de lepelaar
ook een spreekwoordelijke uitdrukking achter? „Zijne eikens verloren dragen" (op het hoofd worden
ze niet uitgebroed) betekent in het Hagelands: een nadelige zaak ondernemen e 3 ) . „Een ei ophebben"
(in de eigang hebben, woordspeling met op het hoofd dragen?) komt voor in de zin van: verlegen,
benauwd zijn ^ ) , ,,'η ai óp hen" wil in het dialect van Zuid-Oost-Vlaanderen zeggen: zeer ongerust zijn,
vol bekommernis rondlopen ·Β). De betekenis van de twee laatste gezegden passen hier echter niet goed.
Rechts van de zo juist behandelde figuur loopt een i n r o o d g e w a a d
gehulde
g e e s t e l i j k e , wiens hoofd dat van een hert is. Bosch hekelt in hem waarschijnlijk een kardinaal,
die zich aan de zonde der onkuisheid overgeeft. In de Duitse folklore levert het h e r t vele aphrodisiaca β β ). Het dier is in de Nederlandse volkskunst, bijv. op koekplanken, een levenbrengend vruchtbaarheidszinnebeeld e 7 ) . Bruegels Dulie Griet vertoont het in een omgeving van losbandige pretmakerij β θ ) , terwijl het voorkomt op Pieters Luxuria en Jeroens Tuin van de Wellust. De beide herten
in de linker benedenhoek van het middenpaneel van ons schilderij staan in een onkuise omgeving.
Wij begrijpen nu, waarom op het rechterluik van het Hooiwagen-tryptichon een duivel het bovenlijf
van een hert heeft e 9 ) .
Rechts van de „kardinaal" loopt een man, die een geel-witte platte hoed waar koorden van
afhangen, en een groenzwarte mantel draagt. Deze figuur is ontegenzeggelijk een p e l g r i m . Op de
vrij goede kopie van het schilderij die zich in het Museum van Schone Kunsten te Brussel bevindt
(nr 50), is ook de rechterschouder, waar een pelgrimsstaf boven uitsteekt, gegeven, terwijl op de rug
van de man een veldfles hangt. De snoeren welke van de hoed afhangen, zijn ook hier duidelijk zicht
baar 7 0 ) . Moeten wij aannemen, dat de luiken oorspronkelijk breder zijn geweest? Of heeft Bosch
tekeningen of varianten gemaakt, waar de pelgrim ten volle op stond? Het is merkwaardig, dat de
„volledige" pelgrim veel overeenkomst vertoont met een eveneens van achteren geziene bedevaart
ganger, die men aantreft op een, misschien door de Meester der H. Elisabeth vervaardigde kopie van
een Kruisdraging uit de eerste helft der 15de eeuw n).
Terwijl Jeroen de drie geestelijken duidelijk diabolische kentekenen gaf, heeft hij dit bij de pelgrim
niet gedaan. Wellicht komt dit, omdat de bedevaartganger in de 14de, 15de en 16de eeuw in een kwade
reuk stond. Vele bedelaars gaven zich nl. voor pelgrims uit en het aantal misdadigers, dat tot straf
een bedevaart ondernemen moest, was niet gering ^ ) .
Bedelaars haalden aan de kerkdeuren geld op, zogenaamd om er een bedevaart voor te onder
nemen 7 3 ). In een 16de-eeuws tafelspel doen twee schooiers zich als pelgrims voor 7 4 ). De waarschijnlijk
uit het eind van de 14de eeuw daterende klucht Truwanten 7 5 ) brengt een verlopen monnik en een uit
haar dienst weggejaagde meid ten tonele, die als pelgrims door het land zwerven. Ze zeggen, dat ze
in de basiliek van St Jan te Rome en bij het Heilige Graf te Jeruzalem zijn geweest en nu het recht
hebben om door de goegemeent onderhouden te worden. De duivel die in dit spel optreedt, deelt het
publiek mee, dat hij hen in de hel zal straffen. Zulke bedelaars kleedden zich als pelgrims, droegen de
pelgrimsstaf in de hand en op het hoofd de pelgrimshoed, versierd met tekens, die in de heihge plaatsen
geacht werden te zijn gehaald, maar in werkelijkheid gekocht waren 7 6 ) . De waarschijnlijk naar een
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compositie van Bosch gemaakte gravure van de blinden die in een sloot vallen, vertoont er vier " ) .
Op een gravure met Vastenavondvierders is boven de schouw de prent van een uil, gekleed als een
pelgrim-bedelaar, aangebracht 7 8 ) .
Zo begrijpt men het, dat een oprechte, vrome pelgrim in een toneelstuk van Everaert 7 e ) gehouden
kan worden voor
Een blyf 80 ) rabaut 8 1 ), een aerdich st) truwant e 3 ) ,
Ghelycker vele loopt achter **) tlandt.
Tscynt ofse gheweist hadden de weerelt duere.
Maer dhabytten β5 ) halen zy ter huere
Inde Auwaertsstraete 8 e ) sulc als hemlieden behaecht.
Nog erger kwam de bedevaartganger in discrediet te staan, toen men meer en meer als straf aan
misdadigers het ondernemen van een bedevaart ging opleggen. Zo hadden de schepenen van Aalst
in de 15de eeuw een lijst van 181 bedevaartsoorden opgesteld, waarheen ze misdadigers konden
zenden e 7 ). De lijst voor Gent bevat 177 namen, die voor Dendermonde 134 8 e ) .
Nu is het ons duidelijk, hoe Bosch er toe kwam de pelgrim ook zonder diabolische kentekenen
in het gezelschap der duivel-geestelijken te plaatsen. Bij Bruegel vinden we deze signa wel: op een
gravure van de H. Jacob en de tovenaar Hermogenes 8B) treffen wij een duivel aan, die als pelgrim
gekleed is, maar door vogelbek en klauwen zijn afkomst verraadt. En op een Verzoeking van de
H. Antonius beeldde Jan Mandijn een duivelin af met een kap, welke een teken draagt, dat uit twee
gekruiste pelgrimsstokjes bestaat e o ).
Aan het drietal, waarvan de voornaamste persoon in het midden loopt, gaat een hooggeplaatste
geestelijke, waarschijnlijk een bisschop, vooraf, die uitnodigend met zijn duivelhand op het bordeel
wijst, terwijl helse vlammen uit zijn mijter slaan. Een h a l v e m a a n bekroont zijn staf. Dit embleem
kan bij Bosch een kenteken van de duivel zijn, het diabolische van de wellust weergeven en een zinne
beeld zijn van losbandig feestvermaak β 1 ).
De hand heeft slechts d r i e v i n g e r s . Hangt dit samen met het geloof, dat de duivel in mensen
gedaante altijd kenbaar moet zijn aan een gebrek e2)?

KORTE

SAMENVATTING

Antonius wordt naar zijn holwoning gedragen, welke door de duivels in een bordeel-taveerne
veranderd is. In de geknielde man, die met zijn rug een gedeelte van het dak vormt, wiens voorhoofd
door een pijl doorboord is, en wiens benen dode bomen zijn, hekelt Bosch een verlopen kerel, waar
schijnlijk een dronkaard. Hij heeft zich overgegeven aan de zonde der onkuisheid en is in het kwaad
vergroeid.
Een herbergvaantje, waarvan de kleuren misschien ook zonden symboliseren (wellust, dwaasheid?),
een biervat met kan, en een meretrix duiden op het karakter van de woning. Valhek, handboog en lans
hebben een onkuise functie. Bij het ontwerpen van de duivel-herberg, die tegelijk een soort heuvel is,
kan Bosch gedacht hebben aan de woorden bommel, bommelskont, nobis, nobisgat en nobiskroeg.
Naar het bordeel begeven zich drie duivel-geestelijken en een diaboüsche pelgrim. Wellicht gaan
zij naar Bommelskonten, d.i. hun verderf tegemoet.
De linker figuur is een monnik, wiens blauwe kap op zijn onbetrouwbaarheid en waarschijnlijk
ook op zijn schijnheiligheid wijst. Een kringetje in de kap wil misschien zeggen, dat hij dronken is.
De lepelaarssnavel en -vleugel zijn zinnebeelden van de onkuisheid en de drankzucht. Verder loopt
hij met een kruk, d.i. hij is er slecht aan toe. Mogelijk is zijn linker voorpoot lam. Dan kan men denken
aan het scheldwoord lampoot, waarin lam, traag of lui betekent. Het eitje op zijn kap is een symbool
van onwelvoeglijke pret, dwaasheid en onkuisheid. Wellicht schuilt er ook een spreekwoordelijke
uitdrukking achter, die „een nadelige zaak ondernemen" betekent.
Het rode gewaad van de naast de monnik lopende geestelijke kan erop wijzen, dat deze een
kardinaal is. Zijn hertekop leert ons, dat hij een onkuis leven leidt. Naast hem bevindt zich een pelgrim.
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die geen diabolische kentekenen nodig heeft, omdat de meeste bedevaartgangers in Bosch' tijd in een
kwade reuk stonden.
Aan het drietal gaat een hooggeplaatste geestelijke, waarschijnlijk een bisschop, vooraf. De hand
waarmee hij uitnodigend op het bordeel wijst, is misvormd, wellicht omdat de duivel in mensen
gedaante steeds aan een gebrek kenbaar moest zijn. De halve maan op zijn staf kan het diabolische
van de wellust weergeven en een zinnebeeld zijn van losbandig feestvermaak.

NOTEN
,

^ Ook Gossart denkt er zo over: blz. 108.
) Op een werk van een imitator van Bosch dient een herberg, annex een met grond overdekt en half in de
bodem weggezonken mensenhoofd, als martelplaats in de hel (rep.: Fantastic art Dada Surrealism. Edited by Alfred
H. Barr, Jr. The Museum of Modem Art, New York, 1936, nr 15; ander exemplaar: Beeldende Kunst XIX, nr 73;
Kunsthandel Douwes, Amsterdam). Op een ander schilderij fungeert het als toegang tot de hel (rep.: Der Kunstwanderer
1925/26, blz. 378; Bulletin Metropolitan Museum 1927, blz. 272). Op het paneel van een imitator te Wenen steekt de
kop geheel boven de aarde uit en ziet men ook handen en voelen (rep. : Lafond, Ьц blz. 41). Het motief van het mensen
hoofd vindt men terug op Bruegels St-Antoniustemptatie en Dulie Griet (rep.: La Renaissance, Mars-Avril 1936,
blz. 28 en 29). Van Aken ontleende het idee waarschijnlijk aan een beschrijving van de Reis van Jan van Mandeville.
Volgens laatstgenoemde bevindt zich nl. midden in een vallei op een rots het hoofd van een duivel: „ . . . men siets
niet meer dan thooft toten scouderen . . . " De mond geeft toegang tot de hel. Zie: Endepols. Eschatologische voor
stellingen. Ts. XXVIII, blz. 87.
') Heremans. Refereynen, blz. 109. Vgl. vermoost, waarschijnlijk oorspronkelijk: in de modder zittende, ver
volgens:
in verlegenheid zittende, hulpeloos (Л/. W. VIII, 2168).
4
) Everaert, blz. 28, vs 751. Vgl. vs 745. ') Kiliaen, blz.
253. ·) W. N. T. VI, 1293. ') Rep.: Tolnay, pi. 63.
*) In de hel van Petrus Christus te Berlijn (gedateerd A0 1452) ziet men ook een vlaggetje. De reproductie (L'Art
en Belgique du Moyen-Âge à nos jours. Publié sous la direction de M. Paul Fierens. Bruxelles 1939, blz. 112) laat
niet onderscheiden wat voor functie het daar heeft.
·) oneerbaar. "O uit. " ) Hermans. Rederijkers, blz. 172. ") M. І . II, 1158. ІЭ) Hampe, blz. 58. " ) Ver
dam, vs 11644. " ) De Oude Tijd 1872, blz. 134. l e ) Rep.: Glück. Gemälde 1932, nr 7. ") Duidelijke kleurenrep.:
Glück.1β Bilder 1937, nr 5.
) J. В. F. van Gils. BruegeVs vasten-avond-gangers. Μ. В. K. XX, blz. 101.
1
") Rep.: G. Glück. Niederländische Gemälde aus der Sammlung des Herrn Alexander Tritsch in Wien. Wien
1907, bij blz. 5.
" ) IV. N. T. IV, 665; Verdenius in Ts. XLIX, blz. 39. «) Bulard, blz. 198, 307; pl. xxxvi, 2. '
") Zie blz. 186. " ) W. N. T. III, 2, 333. " ) Idem.
" ) J. W. Muller in Ts. XLVIII, blz. 212. Vgl. Stoep = naam van een duivelachtig wezen; stoepaers = achterwerk
van zulk een wezen en naam van een heuvel bij Hellendoorn (Muller, blz. 212); stoepen = buigen o.a. met de knieën
(M. W. VII, 2374).
" ) Zie voor „Nobis kroeg" enz. Muller. Ts. XLVIII, blz. 205 vlgg. en W. N. T. sub nobis en bommel. Verder
leze men het samenvattende artikel van E. Grohne. Die Nobiskriige, ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Niederdeutsche
Zeitschrift für Volkskunde VI, blz. 193 vlgg.
") M. W. VI, 591; W. N. T. XII, 3352. Gossart (blz. 108) ziet in de man een sodemieter, maar voert geen
bewijzen aan.
") M. W. VI, 591; W. N. T. XII, 3353.
2e
) Vgl. voetbooch scutter (Van Styevoort, r. IV, 1) en schieten (Frère en Gessier, blz. 32).
,0
) Rep.: Tolnay, pl. 90. Afb. 56.
31
) Vgl. speerken (Immink. Spiegel, vs 3733); lance (Van Styevoort, t. CCVII, 19; r. CCXV, 19; voor spere:
г. CCXVII, 46).
**) Zie blz. 108. Een Utrechts miniatuurtje uit ca 1465 (Getijdenboek, Bibliothèque Nationale, Paris, Fonds
Néerlandais, Ms. 29, fol. 31) toont een schutter, die een voetboog spant. Een heel grote pijl steekt achter zijn oor,
zodat het lijkt of hij uit zijn hoofd komt. Zo iets kan Bosch op het idee gebracht hebben van pijl in voorhoofd en
krijgsman met boog.
8S
) Zie blz. 171, noot 49. Dollmayr (blz. 343) beschouwt de man als een tweelingbroer van de reus, die op de
rechtervleugel van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen op zijn knieën kruipt. Een nadere verklaring geeft hij niet.
" ) Zie W. N. T. III, 1, 333 en vgl. Harrebomée I, 75b: Hij gaat naar Bommelskonten, drie uren boven de hel,
waar de honden met het gat blaffen.
' 5 ) Wijlen Professor Dr Titus Brandsma O. Carm. wees op een Orde, waarvan het kleed ongeveer met dat van
de duivel overeenkomt, nl. die van de Koorheren en Hospitaalbroeders van de H. Geest in Italië en Polen, die over een
donkere tuniek een lang wit koorhemd droegen en daarover een blauw schouderkleed met capuce, van welke
kleding later het koorhemd werd ingekort tot rochet of superpelliceum en het blauwe schouderkleed met capuce eveneens werd verkleind tot een brede kraag of manteltje met klein kapje. Het lijkt echter waarschijnlijker, dat Bosch deze
vrij onbekende orde niet bedoelde en de kleur blauw hekelend gebruikte.
" ) Duidelijke rep.: Van Gelder en Borms, pi. VII. a ') Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 126.
"*) Van Gils II, blz. 89. 8·) Zie beneden. " ) Stoett. Spreekwoordenboek, nr 2105.
41
) W. N. T. XVI, 346. " ) W. N. T. XVI, 348. " ) W. N. T. VIII, 1, 3. " ) W. N. T. VIII, 1, 1.
" ) Stoett. Spreekwoordenboek, nr 2105. 46) Rep.: Tolnay, pl. 74.
47
) Rep.: Tolnay, pl. 119, a. Andere voorbb. bij Bosch: Tolnay, pl. 26, a; pi. 66; Conway, pi. CXV.
s
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" ) Rep.: Tolnay,s 0 pi. 71. «·) W. N. T. VIII, 1, 1598. Vgl. Teirlinck: lepelen = goed eten en drinken; Tuerlinckx:
lepelen = drinken. ) Rep.: Tolnay, pi. 30. Afb. 37. " ) Rep.: Tolnay, pi. 116, с
" ) Rep.: Art News
XLIV, nr 19, blz. 10. Duidelijker: Art in America XXXII, blz. 61. Tolnay denkt daar, dat het
3
een echte Bosch is. " ) Zie blz. 58.
" ) Rep.: Fantastic Art Dada Surrealism. Edited by Alfred H. Barr, Jr. The Museum of Modern Art, New York,
1936, nr 14. " ) Zie blz. 143.
*·) O.a. Leuv. B. IV, blz. 312: Rechtvserdicheyt die gaet op knicken.
*') W. N. T. VIII, 1, 953. " ) W. N. T. VIII, 1, 950.
**) Rep.: Tolnay, pi. 74. Men zie rechts onder de paardeschedel. Op een rep. van de Visio Tondaly, een gedeelte
lijke kopie
van dit luik, is de figuur duidelijker te zien (rep.: Lafond, bij blz. 25).
eo
,4
)
Zie
blz. 197. " ) Blz. 141. «) Blz. 144 vlgg. «) Tuerlinckx, blz. 176. ) Schuermans, blz. 115.
e5
) Teirlinck I, blz. 395.
ββ
) Handwtb. sub Hirsch. Men
denke aan de onstuimigheid van het hert in de bronstijd.
ββ
*') Hamer II, nr 5, blz. 19. ) Onder de meiboom. Zie blz. 84.
ββ
) Rep.: Tolnay, pi. 33, b. Afb. 86. Ten onrechte ziet Baldass (blz. 239) in de zondaar die door het dier meegevoerd
wordt,, 0 een „Vertreter des Zorns".
) Op een kopie te Madrid (rep.: Gossart, bij blz. 153) staat de pelgrim ten voeten uit, terwijl rechts van hem
een vierde duivel fragmentarisch zichtbaar is. " ) Zie blz. 251.
" ) Zie S. Muller Fzn. Schetsen uit de middeleeuwen. Nieuwe bundel. Amsterdam 1917, blz. 157. Er zijn nog andere
soorten pelgrims, die in de ogen onzer moralisten geen genade vonden. De schrijver van de Lucidarius (Blommaert III,
blz. 1—74, vs 3963 vlgg.) hekelt hen, die een bedevaart ondernemen „om prijs ende lof", om „op den wech t' siene
diverse dinge", en om „t' etene Sonderlinge spise". De vrouwelijke pelgrims worden door Willem van Hildegaersberch
niet hoog aangeslagen. Bü monde van „Reynart die vos" zegt de dichter van haar: „Sy gaen om oflaet; mar sy vercopen Dicwijl eer ende salicheit" {Hildegaersberch, IX, vs 34).
" ) H. G. Hamaker. De middeleeuwse keurboeken van de stad Leiden. Leiden 1873, blz. 251, LXXVII (A° 1450).
'<) Van Vloten. Kluchtspel I, blz. 196 en 198.
" ) Leendertz. Poëzie, blz. 132 vlgg.
" ) Zie de Nederlandse redactie van het Liber Vagatorum in De Meyere en Baekelmans, blz. 46: (bedelaars)
„die teekenen aen hare hoofden dragen, ende Sonderlinge (= in het bijzonder) dat roomsche Veronica ( = de zweetdoek
van Christus) ende mosselen, ende schelpen met veel ander teeckenen, ende die eene gheeft den anderen teeckenen te
vercoopen, op dat men meynen soude dat si in die steden ende plaetsen geweest hebben, daer af sy die teekenen
draghen
" Voor Duitse vrbb. welke niet aan het Liber Vagatorum ontleend zijn, zie men: Kluge, blz. 81; Hampe,
blz. 71. ") Rep.: Lafond, bij blz. 94. ">) Idem, bij blz. 96. Afb. 132. '·) Everaert XXXI, vs 74 vlgg.
"Ό bestendig, blijvend? Vgl. blijf (zelfst. nw.) = bestendigheid; blijflike = blijvend (Af. W. I, 1296, 1297).
81
) landloper, bedelaar. Een blyf rabaut = iemand die altijd bedelt?
" ) Ironisch bedoeld? 8 3 ) vagebond. e l ) door. " ) de pelgrimskleren. *·) straat in Brugge.
"ββ) F. de Potter en J. Broeckaert. Geschiedenis der stad Aalst. Gent 1873—76. Dl I, blz. 450 vlgg.
) Idem, blz. 328. Zelfs werden voor kleine vergrijpen bedevaarten opgelegd. Volgens de cos tu men van Wittern
bijv. moest men als straf voor het aanbrengen van verwondingen bedevaarten ondernemen naar Keulen, Trier, St
Nicolaas en Munster in Westfalen (Frederiks, blz. 413). Zie verder over boetebedevaarten in de middeleeuwen o.a.:
E. van Cauwenberg. Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au moyen âge. Leuven
1922 en J. B. Gessier. Losse aanteekeningen over boetebedevaarten uit Loonsche en andere bescheiden. Publications de la
société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht LXXVII.
") Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 117. e0) Rep.: The Art News XXXVI, nr 18, blz. 15.
' l ) Zie blz. 147 vlgg. ·2) Vgl. blz. 52.
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HOOFDSTUK V
G E V A A R T E OP WIELEN; ZEE EN O E V E R

V

AN LINKS KOMT NAAR HET VERDACHTE HUIS een wonderlijk vehikel aangereden. Een grote vis ligt

in een rode hoes met sprinkhaanpoten en een schorpioenenstaart, en verzwelgt een kleine vis.
Op de hoes staat een k a p e l 1 ) o f het b o v e n s t e d e e l v a n e e n k e r k t o r e n . Het is een
symbool van de geestelijkheid. Twee v l a g g e n , waarvan de oorspronkelijke kleuren niet te herkennen zijn, steken eruit. De „vane" is het zinnebeeld van de macht 2 ), hier dus van de macht der
Kerk, waarvan hooggeplaatste slechte geestelijken gebruik maken om de geringe te verdrukken. Vóór
uit de hoes steekt een к г a u w e 1, d.i. een getande staak, waarmee duivelen in de hel hun slachtoffers
pijnigen 3 ), schuin omhoog. Aan de krauwel is met een riem een loden bal bevestigd, een vechtwerktuig,
dat men een w a p p e r noemde. Een mannetje bestuurt het gevaarte met een touw, waaraan eveneens
een loden bal hangt. Het is duidelijk, dat de krauwel op het duivelse en de wapper op het militaire
karakter dier geestelijken wijst. Dit laatste wordt nog versterkt door het w i e l , dat Bosch aan het
voertuig geschilderd heeft. Het is een ronde, enigszins ingedeukte, metalen schijf, die o.m. bij de zij
kanten van de helm, bij de schouders en de ellebogen het harnas verstevigde 4 ) .
De g r o t e v i s d i e d e k l e i n e o p e e t , is een illustratie van het spreekwoord: de grote
vissen eten de kleine 5 ), d.w.z. de machtige verdrukt de zwakke, een gezegde, dat ook door Bruegel
in beeld gebracht werd *).
Ook de s p r i n k h a a n p o t e n en de s c h o r p i o e n s t a a r t hebben zinnebeeldige be
tekenis. In de Bijbel komt de sprinkhaan herhaaldelijk voor als het insect, dat onder het te veld staande
gewas ontzettende verwoestingen aanricht ' ) . De schrijver van een middeleeuws werkje over de tien
plagen en de tien geboden legt dan ook Jezaja de woorden in de mond: „Dese landsliede sijn gheworden alse sprinchanen, die al die werelt verteren wanen" 8 ). In de sprinkhaanpoten hekelt Bosch
de hebzucht der hoge geestelijkheid. De schorpioenstaart is een symbool van hun huichelarij 9 ). Heeft
Openbaring IX : 1-12, waar melding gemaakt wordt van diabolische sprinkhanen, die staarten van
schorpioenen hebben, Jeroen tot de combinatie sprinkhaanpoten en schorpioenstaart gebracht?
Moeten wij in Bosch, die op linkerluik, middenpaneel en rechterluik aan een zeker deel der geeste
lijkheid onkuisheid, losbandigheid, huichelarij, hebzucht, verdrukking van de zwakkere, militaire
gezindheid en oneerbiedigheid bij het vervullen van kerkelijke plichten verweet, iemand zien, die in
naam een getrouw dienaar der heihge Kerk, maar in werkehjkheid een afvallige was? Er zijn in de
17de eeuw Spanjaarden geweest, die Bosch als een ketter beschouwden 1 0 ). De middeleeuwen en de
16de eeuw hebben echter vele kunstenaars en geleerden voortgebracht, die scherp de fouten der
geestelijkheid gehekeld hebben, maar niettemin trouwe zonen van de Kerk gebleven zijn. Vele van
Bosch' tijdgenoten, die zeker de symbohek van de naar het bordeel schrijdende geestelijken begrepen
hebben, zullen de hekeling de schilder niet ten kwade hebben geduid: zij waren aan kritiek op handel
en wandel hunner herders gewend.
Ook in de beeldende kunst der Nederlanden vóór Jeroen treft men hekelaars en spotters aan, in
het bijzonder bij onze miniaturisten en beeldsnijders, waarbij vooral de bisschoppen het moeten ontgelden 11). En het is ook op dit terrein dat men kan constateren, hoe nauw Van Aken bij de genoemde
categorieën van kunstenaars aansluit. Wel kan hier geen miniatuur of snijwerk aangewezen worden,
waarop Bosch' duivel-geestelijken rechtstreeks teruggaan, maar de wonderlijke combinaties van mens,
dier en voorwerp vindt men zowel bij de schilder als bij de verluchters van handschriften en kerken.
Maar ook op onze schilderijen krijgen de geestelijken die hun plichten niet nakomen, het hun toekomende deel 12 ). Zo worden op een door sommigen aan Jan van Eyck toegeschreven Laatste Oordeel
geestelijke personen, o.a. bisschoppen, in de hel gepijnigd13). Geen 15de-eeuwse schilder heeft
echter zo veelvuldig de geestelijkheid gegispt als Bosch. Achter de hooiwagen die naar de hel getrokken
wordt, rijdt de paus. Op hetzelfde schilderij vullen nonnen een zak met hooi onder het toezicht van
hun abt. Op het fragment van een Laatste Oordeel nadert een helse pad een kardinaal 14 ). Een monnik
en een non zitten in het lege ei 16 ) en omhelzen elkaar in de mosselschelp 1 β ). In het schip met pretmakers eet een monnik kersen met een n o n 1 7 ) . Op de camavalscène dansen twee monniken met
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elkaar 1 8 ). En hiermede zijn Bosch' satiren op de geestelijke herders niet uitgeput. Intussen was hij
geen afvallige: hij was een moralist.
Achter het gevaarte op wielen en de taveerne strekken zich de l a g e o e v e r s v a n e e n i n h a m
uit, die links en rechts door rotsen begrensd is. In en even buiten de baai vergaan s c h e p e n , welke
op het licht van een v a l s e b a k e n 1 8 ) (rechts op de hoge rots) afgaande, zonder achterdocht, de
gevaarlijke kust genaderd zijn. Aldus doet het duivelse zich voor als iets betrouwbaars. Ondanks het
feit, dat zich in de baai twee wrakken bevinden, zeilt een schip in volle vaart op de kust af. De kapitein
ervan slaat het gezegde „Een wrack in zee dient voor een baken" 2 0 ) in de wind en zeilt zijn eigen verderf
tegemoet. Zo spiegelt de zondaar zich niet aan het treurig lot, dat anderen ten deel viel.
Op de lage oever links staat een ρ а а г d (?) te grazen bij twee s t a k e n m e t r a d e r e n , waar
l i j k e n v a n m i s d a d i g e r s o p gelegd werden. Het is de laatste rustplaats die zo menige boos
wicht in de middeleeuwen wachtte. De 12de October 1489 werd buiten de Cruuspoorte van Brugge
een zekere Jan onthoofd „ende was daer gherecht 2 1 ) up een wiel, als voor eenen straetroover, ende
zyn ooft was daer ghedolven bonder den stake van den wiele" 2 2 ) .
Op onze voorstelling zit rechts van de staken een z w a r t e v o g e l , een raaf of een kraai. Hij
aast op lijken. Als de roofridder Thysken vanden schilde zijn vrouw of minnares er toe tracht te brengen
hem los te kopen, spreekt hij over die vogels:
Och vrouken vanden schilde, en soude u dat niet verdrieten.
Dat mi die raven, die voghelen souden eten.
Dat mi souden eten so menich clein vogelken?
Maar de vrouw, wier trots gekwetst is, blijft onvermurwbaar en antwoordt:
Och Thijsken vanden schilde, en laat u niet verlanghen
lek sal u radeken met rooskens ombehanghen,
Daer op sal rusten dijn fiere ionghe lijf 24 ).

23

)

Het schijnt dat men, als de mogelijkheid daartoe bestond, bij voorkeur de staken bij het water
neerzette. In de Kronyk van Vlaenderen leest men: „(Hij) beval de lichamen te stellene op den ziecant 25 )
op wielen met masten van XXIIII voeten hooghe, ende haerlieder hoofden op schachten 2 e ) boven
de wielen", en op een andere plaats: „Onthooft ende op raderen gheset op den ziecant" 2 7 ). Bosch
schilderde ook elders staken op de oever van een water 2 8 ). De zgn. Meester van 1518 en Bruegel
deden dit eveneens 2 9 ). Jeroens landschap met baai en raderen is dus in overeenstemming met de
realiteit.
Op de lage oever rechts zijn t w e e p e r s o n e n met elkaar in gesprek. De een is een schaap
herder, wiens schapen aan de voet van het heuveltje grazen. Een weg gaat rechts langs de terreinverhoging heen en verdwijnt plotseling in de diepte. Rechts van de weg staat een d o r r e b o o m
w a a r e e n d i e r a a n h a n g t . Dergelijke bomen met een dier vindt men op de achterkant van
ons rechterluik bij de plaats, waar Christus terechtgesteld zal worden en op het rechterluik van Bosch'
Martyrium van de Heilige Julia, naast de rots op het middenplan 3 0 ) . In geval een en twee hangt het
dier in de nabijheid van een terechtstellingsplaats van mensen.
Het schijnt, dat we ook hier met een realistisch trekje te doen hebben. In de 15de en 16de eeuw
kwam het vaak voor, dat een beest dat een mens gedood had, gevonnist en in het openbaar ter dood
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gebracht werd. Onze oude documenten geven vele voorbeelden van zulke dierenprocessen ). Soms
werd de schuldige verbrand, soms onthoofd, waarna de kop op een rad tentoongesteld en het lichaam
begraven werd. Het voor de consumptie geschikte vlees verdeelde men ook wel onder de gevangenen
of de armen. Het gebeurde echter eveneens, dat men het dier ophing. Zo werd in 1585 op de grote
markt te Sint Omaars een varken, dat een kind gedood had, tot de strop veroordeeld. Later bracht
men het lijk over naar een galg aan de kant van een weg buiten de stad 3 2 ) . In 1515 werd ergens in
Holland over een ezel hetzelfde vonnis uitgesproken, omdat hij de oorzaak was van de dood van een
molenaarsjongen 3 3 ) en in 1595 hing men in Leiden een hond aan de galg op, omdat het dier een kind
doodgebeten had **). Het heeft er veel van, dat het opgehangen dier bij Bosch ook zulk een gestrafte
moordenaar is. Waarschijnlijk heeft de schilder met deze voorstelling te kennen willen geven, dat niet
30

alleen de mens (zie de lijken op de raderen), maar ook het onredelijke dier onder de vloek rust die
God tot Adam sprak: Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Denkelijk wijzen het rustig grazende
paard (?), de schaapherder die een praatje maakt en zijn kudde, op de zorgeloosheid waarin mens en
dier verkeren, voordat ze in het verderf gestort worden.
Vóór de rotsformaties rechts op de achtergrond staat een hoog h o u t e n k r u i s , dat Jeroen
verscheidene malen in het landschap van zijn schilderijen afbeeldde. Op het middenpaneel van ons
drieluik staat het in een vlak landschap langs de weg bij een brug; op het rechterluik van het Martyrium
van de Heilige Julia naast een smal pad bij een rots 35 ); op de Aanbidding der Koningen te Madrid
links naast een weg in vlak en rechts in heuvelachtig terrein 3 e ); op de Johannes op Patmos naast een
weg die langs een rotswand loopt 3 7 ). De voorbeelden welke men bij andere kunstenaars aantreft,
geven het kruis ook bijna altijd naast een weg weer, zodat het vermoedelijk dienst doet als een herkenningsteken voor de reiziger, soms ook, als het bij een afgrond staat, als een waarschuwingsbord.
Het is tevens een religieus symbool. Dit is het waarschijnlijk ook op het linkerluik: een betrouwbaar
baken voor de zondaar, dat de schilder met opzet, en in tegenstelling tot de valse fakkel op de rots,
een onopvallende plaats gaf.
Een r o t s m a s s a m e t a a n d e v o e t e r v a n e e n h o u t e n k r u i s is een landschapstype, dat wellicht voor het eerst in de beeldende kunst bij Bosch te vinden valt, maar dat na hem bij
sommige onzer schilders en tekenaars een geliefd type geworden is, getuige de vele gevallen die men
signaleren kan. Patinier (ca 1480—ca 1524) 38 ), Bruegel 39 ), Joost de Momper (1564—1635) 40) en
Hercules Seghers (1590—1640) 41) kennen het. Patinier kwam uit de Ardennen, terwijl Bruegel, De
Momper en Seghers de Alpen bezochten. In die bergachtige streken kunnen zij zulk een rotslandschap
met eigen ogen gezien hebben. Het is echter zeer wel mogelijk, dat we hier met een ateliermotief hebben
te doen, dat van schilder op schilder overging en waaraan het eigen aanschouwen alleen nieuwe kracht
verleende. Men weet hoeveel Patinier en Bruegel aan Bosch verschuldigd zijn. Zonder Bruegel is de
kunst der Vlaamse romantische landschapschilders niet denkbaar. Een van hen, Gillis van Coninxloo,
beïnvloedde Joost de Momper en was de leermeester van Seghers.
Hoe kwam Bosch aan het landschapstype? Had hij het zelf gezien, bijv. in de Ardennen, of bestond
het reeds vóór hem en kende hij het uit het werk van anderen? Misschien is hij er de ontwerper van.

KORTE

SAMENVATTING

Met het wonderlijke vehikel dat van links op de bordeeltaveerne aanrijdt, zet Bosch de hekeling
van de slechte hooggeplaatste geestelijken voort. Hij verwijt hun militaire gezindheid, verdrukking van
de zwakkere, hebzucht en huichelarij. De kapel of kerktoren is een zinnebeeld van de geestelijkheid.
De vlaggen die er uitsteken, geven de macht der Kerk weer. De krauwel wijst op het duivelse, de wappers
en de als wielen gebruikte metalen hamasschijven duiden op het militaire karakter van sommige
geestelijken. Dat de grote vis de kleine opeet, wil zeggen, dat de machtige de zwakke verdrukt. De
sprinkhaanpoten symboüseren de hebzucht, de schorpioenstaart zinspeelt op de huichelarij.
In de baai achter het gevaarte met wielen en de herberg vergaan schepen, die op het licht van een
valse baken afgaan (het duivelse doet zich voor als iets betrouwbaars), en zeilt een schip in volle vaart
naar de kust, al dienen twee wrakken als waarschuwend voorbeeld (de zondaar spiegelt zich niet aan
het lot, dat een ander ten deel valt).
De lage oever van de baai stoffeerde Bosch met de lijken van misdadigers, die op raderen in de
lucht gestoken zijn en waar een raaf of kraai bij zit, en met een dier, waaraan de doodstraf voltrokken
is door ophanging aan een dorre boom: niet alleen de mens, maar ook het dier rust onder de vloek van
God. Verder met een grazend paard (?), een schaapherder die een praatje maakt, en zijn kudde. Deze
laatste voorstellingen hebben misschien geen zinnebeeldige betekenis. Of geven zij de zorgeloosheid
weer, waarin mens en dier verkeren, vóór de duivel ze overvalt?
Het houten kruis rechts van de baai vormt met de rotsmassa aan welker voet het staat, een bekend
landschapstype, en kan hier tevens een religieus symbool zijn: het betrouwbare baken voor de zondaar,
dat Bosch met opzet en in tegenstelling tot het valse baken op de rots, een weinig in het oog lopende
plaats gaf.
31

NOTEN
0 Zie J. H. Junius. Heraldiek. Amsterdam 1894, blz. 300: „Kapel, een laag torentje met spits dak, op een iets
brederen onderbouw. In de kapel is een deur of poort, waarboven twee raampjes."
а
) Zie voor vrbb. M. W. VIII, 1240.
") Duivels hebben op het toneel soms krauwels in de hand (Zie Ts. XLVII, blz. 195 en Haslinghuis, blz. 194).
Op Bosch' Johannes op Patmos ligt links vóór het duiveltje een krauwel op de grond (rep.: Tolnay, pi. 17). Het
Laatste Oordeel, een gravure van Alart du Hameel, waarschijnlijk naar een compositie van Bosch (rep.: Tolnay,
pi. 112), geeft duivelen weer met een soort schild, op welks wapen een krauwel staat. In Dat Boeck vander voirsienicheit
Godes (Burssens, blz. 111) dragen de duivels in de hel „haeken en crauwelen".
*) Zie voor vrbb. in het werk van Bosch o.a. Tolnay, pi. 12, 22, 94 en 117, b.
*) Voor 16de-eeuwse vrbb. zie men de plaatsen die Harrebomee II, blz. 384, kol. 2, noot 10 opgeeft.
e
) Van Bastelaer. Estampes, nr 139; Tolnay. Bruegel, blz. 64.
') Bijv. Deuteronomium XXVIII : 38; Psalm LXXVIII : 46.
8
) Dit syn die Xplaghen ende die X gheboden, in: F. A. Snellaert. Nederlandsche gedichten uit de 14e eeuw, enz.
Brussel 1869, blz. 551—638 (vs 1760).
·) Zie blz. 149 vlg.
10
) Zie Tolnay, blz. 76 (8); Justi. Miscellaneen II, blz. 88 vlg.; Tolnay, blz. 80; Friedländer. Hieronymus, blz. 30;
Xavier de Salas. El Bosco en la literatura Española. Barcelona 1943, blz. 31 vlgg.
" ) Zie Bax. Bisschoppen, blz. 246. l a ) Vele voorbeelden in Smits, blz. 220 vlgg. 13 ) Zie Bosch, blz. 247.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 67. " ) Zie blz. 199. l e ) Zie blz. 198. ») Blz. 189. 18) Blz. 197.
^ ) Mogen we hier aan het spreekwoord denken: Vuur aan wal, altijd geen baken, d.i. schijn bedriegt? W. N.
T. II, 1, 879.
20
) J. de Brune. Bankketwerk van goede gedachten. Middelburg 1660. Dl II, blz. 232.
21
) terechtgesteld. " ) Carton. Boeck, blz. 310.. 23) wees niet ontevreden. " ) Antwerps liedboek, nr L1X,
str. 11 en 12. " ) zeekant. ϊ β ) houten staken.
«') Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467. Uitg. door de Vlaemsche Bibliophilen, 1839. Dl I, blz. 95 en 419.
ïe
) Rep.: Tolnay, pi. 83.
" ) Rep.: Friedländer XI, Tafel XL, afb. 1. Tolnay. Bruegel, pi. XX, afb. 36; pi. LI, afb. 84. Van Bastelaer.
30
Estampes, nr 12.
) Rep.: Schürmeyer, pi. 30.
3l
) Cannaert, blz. 320 vlgg.; A. Harou. Over eenige dierenprocessen in België. Ons Volksleven VI, blz. 93 vlgg.;
Zie ook Ons Volksleven VII, blz. 219 vlg.; IX, blz. 157 vlgg.; X, blz. 71; De Wind, blz. 36 en 71; A. van Praag. Het
strafproces tegen dieren. Themis XCIII, blz. 345 vlgg.; H. A. Berkenhoff. Tierstrafe, Tierbannung und rechtsrituelle
Tiertötung im Mittelalter. Bühl in Baden 1937; K. von Amira. Tierstrafen und Tierprocesse. Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung XII, blz. 550 vlgg.
3¿
) Ons Volksleven VII, blz. 220. а э ) Ons Volksleven IX, blz. 158. " ) Cannaert, blz. 325.
S5
) Rep.: Schürmeyer, pi. 30. 3e ) Rep.: Schürmeyer, pi. 3. »') Rep.: Schürmeyer, pi. 32.
3ê
) Rep.: Friedländer IX, afb. 245 en 252. 39) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 9, 14 en 17.
40
) Rep.: J. A. Raczynski. Die flämische Landschaft vor Rubens. Frankfurt a. Main 1937, afb. 43 en 53.
" ) Rep.: Oud-Holland XLIV, blz. 61 (afb. 15), blz. 62 (afb. 16 en 17). Indertijd was in de kunsthandel Goudstikker te Amsterdam een klein landschapje van hetzelfde type.
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H O O F D S T U K VI
ANTONIUS

IN

DE

LUCHT

N DE LUCHT VOEREN DUIVELEN Antonius met zich mede ^. De biddende heilige wordt gedragen door
een gevleugelde pad 2 ), een aapachtig dier met een stok in zijn poot en een honds wezen, dat een tak
zwaait om er de anachoreet mee te treffen 3 ) . Op de mantel van Antonius prijkt h e t T a u - k r u i s
der Antoniusbroeders 4 ). Waarom dezen dit teken aannamen, is niet zeker. Men kent een zestal
hypothesen 6 ). Het waarschijnlijkst is, dat de Tau herinnert aan de krukstaf van de heilige e ).
In Bosch' werk komt de ρ a d veelvuldig voor. Het heeft geen zin hier alle gevallen op te noemen,
daar deze voorstelling steeds gemakkelijk te verklaren valt uit de ongunstige betekenis van het dier
in de middeleeuwen, waarvan thans een aantal voorbeelden ter sprake komen.
De pad, de duivel en de hekserij zijn in onze huidige folklore ten nauwste aan elkaar verwant ^.
Reeds in de middeleeuwen was dit zo. Toen veranderden heksen zich graag in padden e ). In de bul van
Paus Gregorius IX (1233) zijn ze symbolen van de duivel en de toverkunst 9 ). Nog in 1610 zag een
Franse heksenmeester in het linkeroog van een meisje het signum diabolicum. Het was een wolkje,
dat leek op de poot van een pad. Het meisje bekende, dat de duivel haar dat teken met zijn hoorn
in het oog gedrukt had 1 0 ). Op een bijeenkomst van tovenaars, misschien getekend door Gerritsz.
Hessels (1581—1632), onderscheidt men ook een pad of kikker 1 1 ). Satan nam zelf graag de gedaante
van dat dier aan. Volgens het Vaderboek verscheen hij aan Antonius in de gedaante van een pad met
het hoofd van een mens 1 2 ), en in het visioen, dat de 27-jarige Antwerpse non Jacomijne Costers in
1489 zou gekregen hebben, kwam de duivel tot haar als „een vreeselijcke padde, grooter dan eenige
catte wesen mach, welcke wt haer oogen schoet virighe geschulten als groóte lange pijlen"13). In de hel
kwellen padden de zondaren 14) en zij worden daar als spijs aan verdoemden gegeven16). Misschien
bracht men ze met de duivel in verband, omdat men geloofde, dat zij een giftig dier was 1 β ). Nog zegt
men in Vlaanderen, dat ze venijn spuwt 1 7 ).
De vermeende giftige aard van de pad en haar nauw contact met duivel en heksen hebben het
aanzijn gegeven aan andere ongunstige betekenissen 1 β ). Zo komt zij in Franse mysteriespelen als
symbool van de Joden voor 1 β ), dragen bij Bosch' Passie van Christus Romeinse soldaten (of zijn het
Joden?) haar op een schild 20 ) en heeft op een gravure van Heinrich Aldegrever een vrouw die de wellust
voorstelt, een pad bij zich 2 1 ). Ook Jeroen gebruikte ze als symbool van de vuilheid der onkuisheid,
en wel op zijn Tafel der Zeven Hoofdzonden, waar zij, evenals in de Franse beeldhouwkunst, het
schaamdeel van een naakte vrouw bedekt 2 2 ). Daar de kwelling die de heilige in de lucht aangedaan
wordt, zoals blijken zal, van onkuise aard is, heeft ook het dier op het linkerluik een oneerbare bij
betekenis. Zij bezit deze eveneens op het rechterpaneel bij de oude vrouw.
Van onder de vleugels van de pad komen een paar d o r r e t a k j e s te voorschijn: zinnebeel
den van losbandige pretmakerij 2 3 ).
Het tweede dier dat de heilige draagt, lijkt, hoewel het slechts ten dele zichtbaar is, een a a p
te zijn. Ook de aap heeft Bosch zeer vele malen in diabolische zin afgebeeld, o.a. verscheidene keren
op het midden- en eens op het rechterpaneel. Soms geeft hij aan zijn creaturen de poten van een
aap, bijv. aan de beer en de vliegende hond op het linkerluik. Dit veelvuldig gebruik maken van
het „scheminkel" heeft niets bevreemdends, daar het dier in de middeleeuwen vele slechte beteke
nissen had, waarvan hier een drietal behandeld worden.
De aap stond, evenals de pad, in nauw contact met de duivel. Satan nam, als hij op aarde wandelde,
gaarne zijn gedaante aan 2 4 ). Guillaume le Normand zegt in zijn bestiaire van het dier, dat het op de
duivel lijkt 2 5 ). Luther geloofde nog, dat de apen eigenlijk diaboli waren 2 e ). Zowel de Antichrist 2 7 )
als de duivel 2 8 ) noemde men „een simme des Heeren" of „Gods aap", d.w.z. een na-aper Gods M ) .
Hij was ook een symbool van de dwaasheid. Picardisch beeldhouwwerk uit de 13de eeuw geeft
hem weer te zamen met drie narren, een uil en een kat 3 0 ) . Op het Landjuweel te Antwerpen van 1561
werd voor de beste Factie als eerste prijs een zilveren marotte, als tweede prijs een aap „ghesloten
in een potteken" uitgeloofd 3 1 ). Een 17de-eeuwse Nederlandse gravure vertoont de Dwaze Ziel met
aan haar linkerarm een korfje, waaruit een aapje loert **).
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Voorts kwam het dier als zinnebeeld van de wellust voor. Als zodanig treft men het aan op ons
rechter- en één keer op het middenpaneel, waar het een stier berijdt, en verder op Bruegels Luxuria.
Vondel maakte in zijn Lucifer (vs 1955 vlg.) het nog tot een symbool dier zonde 33).
Wat van de betekenis van de pad op ons linkerluik gezegd werd, mag ook voor de aap gelden:
hij symboliseert hier de onkuisheid.
Het aapachtig dier houdt in zijn rechterpoot een s t o k m e t e e n v e r d i k k i n g aan het ene
uiteinde. Het is waarschijnlijk een soort zwabber of ragebol, een attribuut van pretmakers, o.a.
Vastenavondvierders, en zinnebeeld van losbandig vermaak S4).
De derde die de heilige draagt (het lijkt of hij hem slechts met zijn achterpoten ondersteunt), is
een h o n d s w e z e n , dat de poten van een aap heeft.
Ook de hond is in de middeleeuwen geen onbekende van de duivel. Onze literatuur geeft hem als
een dier, dat in de hel zondaren pijnigtas). In de beeldende kunst komt Satan herhaaldelijk voor in
de gedaante van een hond 3e ), in verhalen vaak in die van een zwarte 37). „Helse hond" is een veel
voorkomende benaming van de duivel in onze oude teksten 38). Zij ontleent haar oorsprong misschien
aan het motief van de Germaanse helhond Garm en de Cerberus der Antieken. Een Rederijkersstuk
voert een duivel ten tonele, die tegen een zijner kornuiten zegt: „tsnotgat van Cerberus moet in u
backhuys leeken" 3e).
Hij werd eveneens gebruikt als een zinnebeeld van de onkuisheid 40). Bruegel beeldde hem af
op zijn Luxuria en een 16de-eeuws spreekwoord luidde: „Die de kracht had van den haan en de lenden
van den hond. Hij begeerde al wat hij vond" 41). Oudere voorbeelden zijn de volgende: in het Vagevuur
uit Les très riches heures du Duc de Berry42) houdt een hondje zijn kop dicht bij het schaamdeel van
een naakte zondares en van één der sneeuwen beelden die in 1511 de straten van Brussel sierden, maakte ,
ook deel uit een hondje, dat tussen de benen van een naakte vrouw zat 43).
Het dier zwaait met een b e b l a d e r d e t a k , waarschijnlijk een mei: een dergelijke tak draagt
een door Bosch geschilderde, op een ton gezeten pretmaker 44), hij steekt uit een doedelzak, waarin
zich een vrolijk gezelschap bevindt **) en men ziet hem afgebeeld op verscheidene miniaturen welke
een episode uit de Meimaand weergeven 4e ). De meitak had een dubbelzinnige betekenis 47 ).
Links van de heilige zit o p e e n v i s e e n d u i v e l , d i e e e n s c h u b a c h t i g p a n t s e r
a a η h e e f t, en op het hoofd een helm draagt, waaruit vlammen in plaats van vederpluimen te voor
schijn komen. Hij duwt Antonius een vis toe 4 8 ).
Jeroen ontwierp deze voorstelling onder invloed van afbeeldingen van een ridder, die oprijst uit
de rug van een vis. Een 14de-eeuwse Engelse miniatuur vertoont een toumooi van twee zulke met
schild en speer gewapende krijgers 4 9 ). Dergelijke afbeeldingen zijn niets anders dan variaties op het
thema van de Sitiron (Zitiron) of zeeridder, een ridder, wiens middel overging in een visstaart.
Maerlant geloofde in het bestaan van dit wonderwezen 50) en nog in 1520 wordt het monstrum in een
zoölogisch werkje behandeld 51)! Het „dier" komt in de Nederlandse beeldende kunst der middeleeuwen veelvuldig voor: o.a. op een Vlaamse miniatuur uit een 15de-eeuws bestiarium и ) , 15de-eeuwse
koorbanken van Leuven fi3) en Diest 64 ), en houtsneden in boeken uit het begin der 16de eeuw и ) ,
verder als onderdeel van nagemaakte natuurtonelen en andere decoraties, die ter ere van vorstelijke
personen de straten sierden 6 e ), als sneeuwen beeld dat in het begin van 1511 te Brussel te pronk
stond 8 7 ) en als een zilveren beeldje, dat door visverkopers eens aan een schout van Brugge ten ge
schenke gegeven werd 6 8 ). Ook op twee schetsbladen van Bosch vindt men het 5 e ), terwijl het bij tien
tallen op het middenpaneel van de Tuin van de Wellust 60) en op een aan Jeroen toegeschreven
Christoforus β1) aanwezig is. Het linkerachterluik van de repliek van het Lissabonse drieluik, die zich
in het Museum van Schone Kunsten te Brussel bevindt, geeft als versiering in de rechter bovenhoek
ook een zeeridder e!! ), die heel veel lijkt op die van een miniatuur in een 15de-eeuws Vlaams getijden
e3
boek ).
De ridder is vaak gewapend met schild en zwaard of speer. In plaats van een wapen heeft Bosch
hem op het Lissabonse paneel een vis in de hand gegeven, misschien daartoe geïnspireerd door afbeeldingen van meermannen (naakte wezens met het bovenlijf van een man en het onderlijf van een vis),
die een vis in de hand houden e4).
Wij weten nu hoe de schilder aan zijn voorstelling gekomen kan zijn. Heeft zij ook een betekenis?
De v i s w a a r de r i d d e r o p z i t , is, evenals de v i s d i e h ij d e h e i l i g e t o e s t e e k t .
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een phallisch symbool. Hij was dit vanouds in onze volksliedjes κ). Bosch gebruikt hem als zodanig
ook op het rechterluik, waar een katachtige duivel aan een naakte vrouw een met een pijl geschoten
vis toont ββ ), en herhaaldelijk in de Tuin van de Wellust e 7 ). Op Bruegels Luxuria verslindt een
vis mensen e 8 ).
De ridder doet ons de vraag stellen of de sitiron ook een zinnebeeldige betekenis heeft. In de
Wellusttuin verschijnt hij in onkuise omgeving. Men ziet hem daar o.a. in gezelschap van een sirene,
een symbool van de vrouwelijke verleiding o e ). Een 16de-eeuwse muurschildering in de St-Maartenskerk
te Zalt-Bommel, Christoforus voorstellende, vertoont in eikaars nabijheid in het water een meretrix,
een koppelaarster (gegeven als vis met mensenhoofd) en een zeeridder. Heeft hij op de zo straks ge
noemde, aan Bosch toegeschreven Christoforus behalve diaboUsche ook erotische betekenis 70)?
Ongetwijfeld is dit het geval met de ridder van het linkerluik.
Van rechts komt naar de heilige een vis aangevlogen, d i e op ζ ij η r u g een s c h i p d r a a g t .
Of Bosch een bepaalde soort met het gedrocht op het oog had, is onzeker. Van de in ons land en aan
onze kusten levende species lijkt hij nog het meest op een geweldig vergrote donderpad, wiens voor
vinnen tot vleugels geworden zijn, of op een meerval of visduivel, wie Jeroen vlerken gegeven heeft.
Een s t o k m e t v e r d i k k i n g a a n h e t u i t e i n d e (een attribuut van pretmakers) staat
rechtop in zijn staart. Deze vis schijnt dezelfde functie te hebben als de andere. Hij draagt op zijn
rug een s c h i p , naar welks bodem een n a a k t m a n n e t j e zijn hoofd en een v i s zijn kop duwt.
In de s 1 o e ρ die aan de staart van het monster bevestigd is, staat een k e r e l t j e op zijn hoofd.
Nu is de schuit in onze volkstaal een vaginasymbool n). De vis en de mannetjes stellen phalli voor.
Het op zijn hoofd staan is een obscene houding, welke men ook in de Tuin van de Wellust aantreft.
Men denke aan het 16de-eeuwse „hooft" in de zin van glans penis n).
In de schuit staat een g e b r o k e n m a s t , die een s c h i p p e r naar beneden trekt. Een in het
touw geklommen kereltje schijnt hem er bij behulpzaam te willen zijn op gevaar af van zelf naar omlaag
te storten. In onze platte volksliedjes symboliseert het breken van de mast de paringsdaad 7 3 ). Ook
„schipper" en „varen" hebben in onze volkstaal verdachte betekenis 7 4 ). In de w i m p e l aan de
mast mag men misschien een woordspeling zien: vaan betekende zowel wimpel als maat voor bier 7 b ).
Wijntje en Trijntje gaan vaak samen.
In deze verklaring door middel van erotische symboliek schuilt geen overdrijving. Een ieder die
enigszins thuis is in de volksliteratuur van de 15de, 16de en 17de eeuw, in het bijzonder in de volks
liedjes, refereinen in het zotte en kluchten, weet, dat deze symboliek daar schering en inslag is. Ook
mensen uit de gegoede stand — de meerstemmige liedboeken bijv. waren grotendeels voor hen be
stemd — schijnen dat over het algemeen niet zo erg gevonden te hebben. Trouwens, ook sommige
ernstige Rederijkersspelen zijn er vol van.
Jeroen heeft het „duivelschip" met toebehoren waarschijnlijk niet geheel zelf bedacht. De voor
stelling van een boven een vis getekend schip, waarvan de mast schuin staat en in welks want een man
klimt, is misschien stereotiep geweest. In elk geval treft men in een bestiarium uit het midden van de
13de eeuw een miniatuur aan, die een merkwaardige overeenkomst vertoont met het behandelde
fragment van Bosch ' e ) .
Zeker heeft Jeroen het naakte mannetje, dat zijn hoofd naar omlaag steekt en tegelijkertijd tussen
zijn benen doorkijkt, aan oudere voorbeelden ontleend. In een gebedenboekje uit het midden van de
14de eeuw staat een dergelijk kereltje afgebeeld 7 7 ). Een op zijn rug liggend ventje, dat zijn hoofd
tussen zijn benen doorsteekt, werd in de middeleeuwen vaak gebeeldhouwd of in hout uitgesneden,
dit laatste bijv. ter versiering van koorstoelen 7 e ). Misschien hebben deze burleske figuurtjes het
aanzijn geschonken aan een 16de-eeuws gezegde: zotten zijn zij, die „hem in haer zelfs aes ( = aars)
doopen" 7 9 ).
Het is niet onmogelijk, dat men bij het aan Antonius getoonde a c h t e r w e r k v a n h e t
n a a k t e m a n n e t j e moet denken aan het gezegde: „Hij laat hem in den aars zien", hetgeen
volgens Sartorius wil zeggen, dat men iemand grof beledigt ^).
Een schip, in welks touwwerk of mast een man naar boven klimt, komt meer voor bij Bosch.
In de drie gevallen welke men elders bij hem vindt Ά), hebben we met een zondaar te doen die ge
marteld wordt. Misschien hekelt bij daarbij een „pretmaker in een schuit" ^) of iemand die deel
neemt aan zeker feestvermaak, dat, blijkens een getuigenis uit 1657, in vroeger tijd naast het door
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Van Aken verfoeide ganstrekken β 3 ) beoefend werd, nl. het weghalen van een voorwerp uit de top van
een scheepsmast 8 4 ). In de vier afbeeldingen bij Bosch zit iets stereotieps. Men vergelijke die met het
aan de Meester van Alkmaar toegeschreven schilderij „Een lotgeval van Jonas" 8 5 ) .
Boven het mannetje in de sloep en bij de zeeridder vliegen z w a r t e v o g e l s . Zwarte vogels,
als kraaien, raven en roeken, zijn in de middeleeuwen geliefde symbolen van de duivel 8 e ), die zich
in hun gedaante vertoont 8 7 ). In de Vlaamse folklore is de kraai een ongeluksvogel 8 8 ) en Leviticus
noemt kraai, raaf en kauw onder de onreine dieren 8 9 ). Waarschijnlijk hebben de vogels op het schilderij
ook dubbelzinnige betekenis, evenals de raven op de hoofden van badende vrouwen in de Tuin van de
Wellust ^1) en de kraai bij de doedelzakspeler op het linkerluik. Op een aan Pieter Huys toegeschreven
St-Antoniustemptatie komt een kraai voor te midden van pretmakers-(Vastenavond-)attributen 9 1 ).
Misschien omdat het dier, wel om zijn dwaze sprongen, ook een symbool van de dronkenschap is 92)?
Rechts van de heilige zwaait een t e e k a c h t i g g e d r o c h t een zeis. De teek heeft een
ongunstige betekenis. Zij is een parasiet en in Zuid-Nederland is „teek" de benaming van een kwade
of gierige vrouw e 3 ) . Bosch tekende eens zo'n mijt met een oude-vrouwenkop e 4 ), welk gelaat veel
lijkt op zijn stereotiepe koppelaarstergezichten e 5 ). Misschien heeft hij zowel op het Lissabonse drieluik
als op de tekening een conciliatrix bedoeld. De ζ e i s komt in de middeleeuwen als een attribuut van
dood en duivel voor 9 e ). Wil Van Aken met teek en zeis zeggen, dat de duivelse Venusdienst zijn
beoefenaren de geestelijke en soms de lichamelijke dood brengt?
Wij hebben gezien hoe Bosch door de Gulden Legende ertoe gebracht kan zijn om de door duivelen
gekwelde heilige in de lucht af te beelden 9 7 ) . Schongauer, die ten tijde van Jeroen leefde (1445—1491),
en verscheidene kunstenaars na Van Aken hebben deze episode, die niet in het Latijnse origineel van
de Gulden Legende en in het leven van Athanasius voorkomt, ook gekend. Waarschijnlijk was deze
luchtreis een welbekend verhaal, want ook de Angelsaksische Sint Guthlac, wiens levensbijzonderheden
ten dele aan de vita van Antonius ontleend zijn, werd door duivels in de lucht meegenomen en ge
pijnigd 98 ). Het is mogelijk, dat deze bijzonderheid oorspronkelijk alleen van Antonius werd verteld.
De mening dat Jeroen Antonius' luchtreis geschilderd heeft onder invloed van een gravure van
Schongauer, die hetzelfde onderwerp behandelt 9 9 ), lijkt onaanvaardbaar, omdat beide composities
te weinig met elkaar gemeen hebben 1 0 0 ). Bosch heeft óf naar eigen fantasie zijn mishandeling ontworpen, óf gewerkt naar afbeeldingen, waarop hetzij Antonius, hetzij St Guthlac, hetzij een door
duivelen gekwelde ziel in horizontale houding door het luchtruim wordt gedragen.
Dat er zulke afbeeldingen van Antonius vóór Jeroen bestaan hebben 101), mag men misschien
aannemen op grond van het feit, dat er een Engelse miniatuur uit het eind van de 12de eeuw is, waarop
duivels een horizontale St Guthlac in de lucht meenemen en kwellen 102). Zondaren, die in overeenkomstige houding door duivelen door het luchtruim naar de hel worden gevoerd, treft men aan op een
miniatuur uit het begin van de 15de eeuw 103 ).

KORTE

SAMENVATTING

Een gevleugelde pad, een aapachtig dier en een soort hond voeren Antonius mee in de lucht,
terwijl hij bidt om zich tegen de duivels te beschermen. Op zijn mantel staat het Tau-kruis der
Antoniusbroeders. In de pad hekelt Bosch hier de zonde der onkuisheid. Van onder haar vleugels
komen een paar dorre takjes te voorschijn: symbolen van losbandige pretmakerij. De aap heeft hier
dezelfde functie als de pad. Hij houdt in zijn rechterpoot een soort zwabber of ragebol, een attribuut
van pretmakers, o.a. Vastenavondvierders, en een zinnebeeld van losbandig vermaak. De hond belichaamt eveneens de zonde van de wellust. Hij zwaait met een bebladerde tak, waarschijnlijk een
meitak, een phallisch symbool. Pad, aap en hond zijn bovendien typische duivelsdieren.
Links duwt een op een vis gezeten ridder de heilige een vis toe. Hij is een soort zeeridder en heeft,
behalve diabolische, waarschijnlijk onkuise betekenis. De vissen zijn phallussymbolen.
Van rechts nadert een vis (donderpad? visduivel?), die op zijn rug een schip draagt, naar welks
bodem een naakt mannetje zijn hoofd en een vis zijn kop duwt. In de sloep welke aan de staart van
het monster bevestigd is, staat een kereltje op zijn hoofd. De schuiten, vissen en mannetjes hebben een
geslachtelijke functie. Het op zijn hoofd staan is een obscene houding. Eerstgenoemd kereltje toont
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aan Antonius zijn aars, waarmee Bosch waarschijnlijk wil te kennen geven, dat hij de heilige grof
beledigt.
In het schip staat een gebroken mast, welke een schipper naar beneden trekt, waarbij hem een in
een touw geklommen ventje behulpzaam schijnt te zijn. Het breken van de mast wijst op de paringsdaad.
„Schipper" en „varen" zijn eveneens in oneerbare zin op te vatten. Met de vaan aan de mast hekelt
Bosch misschien het overmatige gebruik van bedwelmende drank, dat de mens tot onkuisheid prikkelt.
De zwarte vogels (kraaien, raven) bij de zeeridder en het mannetje in de sloep zijn, behalve diabolisch, waarschijnlijk ook dubbelzinnig bedoeld.
In het teekachtige wezen rechts van Antonius gaf de schilder wellicht een koppelaarster. De
zeis die het in de poten houdt, is een attribuut van de dood en de duivel: de duivelse Venusdienst
doodt zijn adepten naar lichaam en ziel.

NOTEN
^ Fierens-Gevaert (III, blz. 179) noemt hem ten onrechte „quelque religieux démoniaque".
) En niet door een vleermuis, zoals Gossart (blz. 107) meent.
') De zoogdieren zijn geen ratten, zoals Combe (blz. 84, nr 46) gelooft.
*) Zie Noordeloos, blz. 52. 5) Morawski, blz. 132 vlg.
*) Antonius wordt meestal met een krukstaf afgebeeld. Bosch geeft hem echter op ons schilderij (middenpaneel)
een gewone wandelstaf. 7) De Cock. Volksgeneeskunde, blz. 95. e ) Horst I, blz. 92. ·) RoskofF I, blz. 330.
10
) Cannaert. Bydragen, blz. 213. " ) Rep.: Rijksbureau etc. Map met rep. van tekeningen 8, school van P .
Bruegel. 1! ) Vaderboek 1490, fol. XII T . 1S) De Vooys. Legenden, blz. 283. Vgl. de reuzenpad, die op een fragment
van een door sommigen aan Bosch toegeschreven Laatste Oordeel een kardinaal komt halen (rep.: Tolnay, pi. 67).
" ) Burssens, blz. 111. " ) De Vooys. Legenden, blz. 297. l 6 ) W.N. T. XII, 125.
" ) L. Beirens. Onrechtvaardige behandeling van de pad. Volkskunde XXXVI, blz. 64.
le
) Een ander volksgeloof heeft het dier tot een zinnebeeld van de schraapzucht gemaakt. Maerlant (Maerlant II,
blz 78, vs 293 vlgg.) schrijft er van: Zij leeft van (of in?) de aarde, waar zij echter zo zuinig op is, dat zij per dag
ervan nooit meer voor haar levensonderhoud gebruikt dan zij met haar poot bedekt, omdat zij voorwaar vreest,
dat zij gebrek zal krijgen aan aarde. Vgl. Maerlant, boek VII, vs 299 vlgg; Bruegels Avaritia en Fortitude, de verklaring van Van Gils (II, blz. 63) is verkeerd; gravure van H. Goltzius, zie Knipping I, blz. 38. Een vervorming van
dit bijgeloof vindt men in Thuys der fortunen, waar verteld wordt, dat de pad met een kluitje grond in de klauw
slaapt, omdat zij bang is, dat tijdens haar slaap de aarde zal vergaan. Enklaar ( Uilenspiegel, blz. 87) wijst erop, dat
Erasmus in zijn samenspraak Peregrinatio religionis ergo meedeelt, dat de pad „spurcitium omnem, virulentiam, fastum,
avaritiam et quidquid est terrenarum. cupiditatum" verbeeldt. In de tekst welke ik las, staat: „spurcitiem" en „quicquid". De vertaling luidt: alle vuilheid, stank, hoogmoed, schraapzucht en alle aardse begeerten. Zijn kaalheid maakte
hem tot een symbool van de armoede (vrb.: W. N. T. XII, 1, 125). Misschien komt hij als zodanig bij de speelmanbedelaar op ons middenpaneel voor.
" ) Bulard, blz. 53, noot 1. 20 ) Rep.: Tolnay, pi. 12 en 22. 21) Rep.: Zschelletzschky, Tafel XXIX, B. 127.
21
) Rep.: Tolnay, pi. 7, a. 2a ) Zie blz. 11. 24) Maerlant. Spiegel,V, 90, 19. De duivel die Christoffel Wagenaers
dienstknecht is, doet zich voor in de gedaante van een aap (Fritz, passim).
" ) Champfleury, blz. 88. " ) Justi, blz. 140. 27) De Во, blz. 868. ω ) A. Joos. Schatten uit de volkstaal.
Gent 1887, blz. 184; Harrebomée I, blz. 4.
"') De apen en de pad die Bosch als versierend beeldhouwwerk aanbracht in de ruïne, waarin Jozef bij een
vuurtje een doek droogt (linkerluik van de Aanbidding der Heilige Drie Koningen in het Prado, rep.: Baldass, nr 96)
kunnen wijzen op de onreinheid en het diabolische van de wereld, waarin Christus geboren werd. Ook de aap die, te
zamen met een uil, (volgens Combe, blz. 93, nr 106) aanwezig is bij de geseling van Christus op de achterkant
van de Aanbidding, heeft een diabolische functie.
ao
) Zie blz. 199. SI ) Prudens van Duyse. De Rederijkerskamers in Nederland. Gent 1900—1902. Dl I, blz. 59.
a2
) Rep.: Knipping I, blz. 42.
' a ) Knipping (I, blz. 21) meent ten onrechte, dat de aap waarschijnlijk niet vóór de 16de eeuw een embleem der
Onzuiverheid geworden is. Zie Van Marie. Allégories, blz. 459. Het lijkt wel of De Siguen ça (A° 1605) geloofde, dat
Van Aken ook in de Tuin van de Wellust apen geschilderd heeft (zie Tolnay, blz. 80). Op de reproducties kan men ze
echter niet ontdekken.
al
) Zie blz. 150. De stok is geen hamer, zoals Combe (blz. 84, nr 46) meent.
a5
) Burssens, blz. 113. 3») Champfleury, blz. 87.
a
') Volgens het Vaderboek werd Antonius eens door duivelen in de gedaante van zwarte honden gekweld. Dezelfde vermomming heeft de Boze in een uit de volksmond opgetekend verhaal: Sinte Geertruydtsbronne IV, blz. 88;
vgl. Van den Bergh, blz. 210.
ae
) Zie M. W. III, 558 en W. N. T. VI, 899.
a
·) K. Peyssens. Hasseltse „historiael" spelen. Leuven-Amsterdam 1907. Coninck Balthasar, vs 390.
40
) Van Aken gebruikte de hond ook als symbool van de afgunst (op zijn Tafel der Zeven Hoofdzonden, zie
Baldass, blz. 239), van de vraatzucht (middenpaneel Hooiwagen; Bosch, blz. 167) en van de drankzucht (bij de zgn.
Verloren Zoon, blz. 226).
41
) Harrebomée I, blz. 321: Proverbia Belgica, ex Francisci Goethalsii libello selecta, zijnde Ы. 123—176 van
Florilegii ethico-politici nunquam antehac editi Pars Tenia: Procurante Jano Grutero. etc. Francof. Rhodius 1612.
blz. 135. 4 2 ) Musée Condée, Chantilly, ms. 1284. Rep.: Blum et Lauer, pl. 25.
2
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" ) Smeken, str. 27, vs 5 vlgg. " ) Zie blz. 141, noot 6. Afb. 37.
" ) Blz. 197. Afb. 41. " ) Blz. 196, noot 108. «') Blz. 59.
") Mosmans (Jheronimus, blz. 69) acht het mogelijk, dat een maaltijd, waaraan Bosch in Maart 1510 deelnam en
waarbij allerlei vissoorten genuttigd werden, de aanleiding geweest is tot het nauwkeurig weergeven van vissen op het
Lissabonse drieluik. Afgezien van het feit, dat het schilderij vóór 1510 ontstaan is, mag men niet aannemen, dat Jeroen
pas in het laatst van zijn leven de vissoorten die toen opgediend werden, t.w. bokkingen, kabeljauwen, karpers, zemen,
snoeken en brasems goed bekeken heeft.
") Rep.: Warner, fig. 4 van pi. 181. Afb. 103.
50
) Maerlant, boek IV, vs 1048 vlgg. " ) Der dieren palleys, blz. HHiiT.
δ2
) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 136. De В van Bytirone zal wel een drukfout zijn.
53
) Rep.: Maeterlinck. Sculpture, blz. 69. " ) Rep.: De Brabantsche Folklore XV, blz. 13.
65
v
) Op het drukkersmerk van Thomas vander Noot, rep: Van den Dale, pi. X; Der dieren palleys, blz. HHii .
s
") In 1440 en 1515 werden te Brugge ter ere van vorstelijke personen dergelijke versieringen opgericht. Zie
Gailliard, blz. 797 en M. K. Verschelde in Rondden HeerdXÍW, blz. 131 vlg.
") Smeken, str. 23, vs 9. «·) Gailliard, blz. 797. " ) Rep.: Tolnay, pi. 105, a en b.
•0) Duidelijke rep.: Combe, pi. 92. el ) Rep.: The Burlington Magazine 1940, bij blz. 1.
") Rep.: Lafond, bij blz. 50. *a) Les arts anciens de Flandre I.
" ) Afb. op een koorbank in de kathedraal van Westminster: Wright, blz. 199 en als deel van een muurschildering die Christoforus voorstelt, in het R.K. kerkje te Blitterswijk. Zie voor een meermin met een vis in de hand:Witkowski I, fig. 179, 351 en 352.
e5
) Enkele voorbeelden: Van Duyse I, blz. 845, 5; Clioos Cytter, etc. Amsterdam 1663, blz. 172; De nieuwe
Rotterdamse Nachtegael, etc. Amsterdam (?) ca 1665, blz. 59; Fidamant de Bedarides. Den Gelderschen Playsier-hof,
etc. Utrecht 1670, blz. 122.
" ) Tolnay noemt de vissen op het Lissabonse drieluik, zonder bewijzen te geven, ten onrechte „des emblèmes
féminins" (blz. 66, noot 80). β7) Tolnay (blz. 32 en noot 100) ziet in de vissen op dit schilderij symbolen van de wellust
en de angst, wat hij grondt op droomuitleggingen uit de oudheid, waarin vissen vrolijkheid en pret betekenen (Artemidorus. Les Jugements Astronomiens des Songes. Troyes 1634) en op een 15de-eeuws droomboek, dat o.m. in het Latijn,
Frans en Duits verscheen en in laatste instantie teruggaat tot de Chaldeeuwse oudheid en waarin zeevis het zinnebeeld
is van de angst (zie: Maurice Hélin. La clef des songes etc. Paris 1925, blz. 58). In dat werkje is de vis echter ook
het symbool van de winst (Hélin, blz. 60). Tolnay zegt niet, dat Bosch zijn beelden aan die droomuitleggingen
ontleend heeft. Hij zou zijn eigen droomsymbolen gebruikt hebben, die van alle tijden en van alle mensen zijn.
Jeroen kende de vis echter als geslachtelijk symbool uit zijn taal. Ten onrechte hield de Spanjaard De Siguen ça (A" 1605)
de vissen in de Tuin van de Wellust voor symbolen van de tyrannie (Tolnay, blz. 80). Hij gaf trouwens geen bewijsplaatsen.
ββ
) Bosch schilderde en tekende een visachtige duivel die een zondaar opeet (rep.: Baldass, nr 34 en 143), welke
volgens Baldass (blz. 76) aldus voor zijn vraatzucht gestraft wordt. Hebben wij ook hier niet evenals bij Bruegel een
wellusteling voor ons?
" ) Zie F. Pfeiffer. Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg. Stuttgart 1861, blz. 240. la) Vgl. blz. 132.
" ) Vrbb.: Van Styevoort, r. CCXXXI, vs 36; W. N. T. XIV, 1170: vrb. uit de 17de eeuw; Van Rijnbach, blz.
84, vs 130 vlgg.; De Nieuwe Amsterdamsche Nachtegael z.p. en j . (18de eeuw), blz. 19 vlgg. Hiermee hangt wel samen
het gebruik van de schuit als vruchtbaarheidssymbool. Vrbb. van dit laatste o.a. in Hamer II, nr 5, blz. 27.
' a ) Bij Kiliaen en in Van Styevoort, r. CCXLII, 37, 41.
'*) Bijv. De Nieuwe Amsteldamsche Schouwburg. Amsterdam z.j. (18de eeuw), blz. 88 en Het vermakelyke Vrouwetuyntje, etc. Vierde druk. Amsterdam, S. en W. Koene, 1790, blz. 58. De mast als phallussymbool komt ook voor in
Roemer Visschers Brabbelingh, Het tweede Schock van de Quicken, nr 38. Ten onrechte ziet Combe (blz. 84, nr 46)
in het breken van de mast een toespeling op de schipbreuk van de zondige ziel.
'*) Bijv. Kamper liedboek (ca 1540), nr 1: uitg. F. van Duyse. Oude Nederlandsche meerstemmige liederboeken
in T. N. M. III, blz. 147; Bredero's Van een huysman en een barbier, vs 131, ed. Van Rijnbach, blz. 84; De Nieuwe
Amsteldamsche Schouwburg. Amsterdam z.j. (18de eeuw), blz. 88. '*) Zie blz. 78, noot 46.
" ) Rep.: O. Elfrida Saunders. Englische Buchmalerei II. Firenze-München 1927, Tafel 54. Afb. 105.
") Rep.: Van Moerkerken, blz. 212. Afb. 106.
,e
) Zie Witkowski I, afb. 234, 265, 266, 496. Vrbb. uit Metz; Trégnier en Rouen.
'·) Heremans. Refereynen, blz. 89.
eo
) Sartorius. Tert. IV, 65. Ter verklaring staat er bij: Contumeliam, contemptumque supremum significai =
Het betekent
belediging en de hoogste verachting.
β1
) Rep.: Tolnay, pi. 74, vgl. Lafond, bij blz. 25; Tolnay, pi. 108; Conway, pi. CXV.
•·) Zie blz. 191. " ) Blz. 185. " ) De Potter. Gent IV, blz. 212.
" ) Rep.: N. F. van Gelder—Schrijver. De Meester van Alkmaar. Oud-Holland 1930, blz. 97 vlgg. Afb. XIV.
8
*) Vrbb.: Tinbergen. Summe, с. 345; {Vanden Sacramente vander Nyeuwervaert, vs 1038 (ed. Leendertz. Poëzie);
Brands, vs 377; '/ Spel van Sinte Trudo, vs 3119 (Kalff. Trou); M. W. VI, 1070.
") Haslinghuis, blz. 53; De Vooys. Legenden,
blz. 170; Van der Vet. Biënboec, blz. 150; Fritz, blz. 16.
ββ
8β
) De Cock en Teirlinck VI, blz. 127. ) Leviticus XI : 14, 15 en 18. ·») Rep.: Baldass, nr 49.
β1
) Zie blz. 141. Afb. 131. ··) H. L. Bezoen. Zoo dronken
als een kraai. Onze Taaltuin III, blz. 279 vlgg.
3
β
' 6) W. N. T. XVI, 1136. " ) Rep.: Tolnay, pi. 103, с ») Zie blz. 40.
" ) Volgens J. Vanderheyden (Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der late Middeleeuwen en der
vroege Renaissance in de Nederlanden. Ledeberg-Gent z.j., blz. 255, 262 en 284) is hij geen attribuut van de laatste.
Verdam citeert echter in M. W. VII, 925 de volgende plaats uit de Gulden Legende: Tot eener t i j t . . . . soo quam hem
die duvel te ghemoete mit eenre seysenen ende doe hij hem daer mede slaen woude, soo en mochte hi (=zo kon Щ niet).
Verdam deelt mee, dat de zin ontleend is aan Passionael Winterstuck, Gouda 1480 by Gheraert Leeu, 160a; maar hü
geeft de blz. blijkbaar verkeerd op, daar het citaat niet op genoemde pagina te vinden is.
' p Het motief van de geestelijke, die door duivelen in de lucht wordt meegevoerd om hem te kwellen, komt in
onze literatuur ook elders voor. Zie De Vooys. Legenden, blz. 295.
") Sint Guthlac werd getempteerd door duivels van allerlei soort. Daarom noemde Wright (blz. 290) hem „the
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St. Anthony of the Anglo-Saxons". B. Kurtz (From St. Antony to St. Guthlac: Modern Philology XII, blz. 2 vlgg.)
toonde aan, dat de „Vita Guthlaci" sterk onder invloed staat van de Latijnse versie van het leven van Antonius door
Evagrius, welk leven weer teruggaat op dat van Athanasius.
'·) Dvorak. Kunstgeschichte,

blz. 174 vlgg.: Schongauer und die niederländische Malerei. Rep.: Lehrs.

Schongauer,

Tafel XXXV en XXXVI.
100

) Ook Tolnay (blz. 57, noot 9; blz. 66, noot 83) neemt geen beïnvloeding aan. Hij gelooft dat beide voorstellingen, onafhankelijk van elkaar, teruggaan op oudere Nederlandse duiveltaferelen. Dit is mogelijk, hoewel Schongauer wel eerder zijn voorbeeld vond in oudere Duitse gravures, waarop de gekwelde Antonius of een andere door
duivelen gepijnigde heilige op de grond staat (vrbb.: Haberditzl, Tafel LXVIII; Brulliot, afb. 4). Schongauer gaf aan de
heilige bijna een staande houding. De Duitse gravures zou men uitwerkingen kunnen noemen van een eenvoudiger
type, waarvan een der oudste temptaties van Sint Antonius een voorbeeld is, nl. die, welke als versiering van een
kapiteel in de Basilique de la Madeleine te Vézelay is aangebracht (rep.: La Renaissance. Mars-Avril 1936, blz. 4).
D a t Bosch andere gravures van Schongauer gekend heeft, is wel zeker (zie blz. 259). Geheel pnjuist is echter Dvorak's
mening (Kunstgeschichte, blz. 176): „in einem Stich des Hieronymus Cock nach Bosch wird Schongauers Stich sogar
in Einzelheiten nachgeahmt. Rep.: Lafond, Tafel 62". Hij bedoelt de rep. bij blz. 91. Deze gravure gaat echter niet
op een compositie van Jeroen terug. De samenhang met Schongauers gravure is trouwens minder sterk dan Dvorak
denkt.
101
) Dergelijke afbeeldingen van Antonius tijdens en na Bosch zijn er verscheidene: München Pinakothek, nr
124. Noordnederlands of Keuls, waarschijnlijk uit ca 1485 (rep.: C. Linfert. Alt-Kölner Meister. München 1941, afb. 55,
waar het toegeschreven wordt aan de „Meister der hl. Sippe", 1480—90; P. Noordeloos behandelde het schilderij
uitvoerig in Het Gildeboek XXIV, blz. 46 vlgg. Volgens hem, blz. 48, vindt de pijniging in de lucht op dit paneel
plaats ná de ontmoeting met de duivel-koningin); een 15de-eeuwse muurschildering in de St-Jacobikerk te Utrecht
(rep.: Hoogewerff I, blz. 347); een miniatuur van Sanders Bening, boekverluchter te Gent in het laatste derde deel der
15de eeuw (rep.: Pantheon 1942, blz. 270, afb. 15. Zijn deze drie voorstellingen ouder dan Bosch' schilderij? Van invloed
is hier echter geen sprake); idem in het Breviarium Grimani (V, 948); W. Worringer. Lukas Cranach. München und
Leipzig 1908, blz. 61 ; zie ook Bilder-Katalog, nr 593; F . Lippmann. Lucas Cranach. Berlin 1895, Tafel 2; H. A. Schmid.
Die Gemaeide und Zeichnungen von Matthias Grünewald. Strassburg 1911, Tafel 38, b.
loa
) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 187; O. Elfrida Saunders. Englische Buchmalerei II. Firenze-München
1927, Tafel 50; G. Warner. The Guthlac roll. Oxford 1928, pl. VIII; zie ook: Ο. Α. Erich. Die Darstellung des Teufels
in der Christlichen Kunst. Berlin 1931, blz. 51 vlg.
l(
") Rep.: Tolnay, pl. 127, a.
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H O O F D S T U K VII
D E U I T D E L I N G VAN S P I J S E N D R A N K

1

V

ERTELDE BOSCH OP HET LINKERLUIK hoe duivelen de heilige in de lucht mishandelden en hoe vrome

lieden de op de grond geworpen Antonius naar zijn spelonk brachten, beeldde hij hem daar af
als de lichamelijk gemartelde, op het middenpaneel raakt Satan hem niet aan, maar trachten de duivels
hem te kwellen door hun afschuwelijke aanwezigheid — ook hier tonen zij de anachoreet de ondeugden
der mensen —, door het doden van zijn varken en het misbruiken van zijn brevier ^ .

Juist in het midden van het paneel ligt de h e i l i g e geknield voor een laag muurtje. Rondom
hem krioelt het van diabolische wezens en voorwerpen, maar Antonius toont zich allerminst geïmponeerd door die wonderlijke gedrochten, al heft hij de twee vingers van zijn rechterhand omhoog
om hen te bezweren *). Hij glimlacht een tikje ironisch en heeft iets van een oude man die voor Bosch
poseert 3 ). Een aan zijn gordel bevestigd kettinkje draagt een Tau-kruis. Zijn mouw heeft eveneens
dit embleem. Zijn staf leunt tegen het muurtje 4 ).
Wat zich ter zijde van Antonius afspeelt, schijnt een uitdeling van spijs en drank onder arme
lieden, bedelaars en speellieden, een betoning van liefdadigheid, maar hier van geveinsde liefdadigheid6).
De schoongeklede dame welke links van Antonius geknield ligt, reikt met haar linkerhand een
schotel voedsel aan een o u d e ν г o u w β ), die het gelaat vertoont van de koppelaarster, zoals Bosch
het pleegt te geven: spitse neus en spitse kin 7 ). Onwillekeurig denkt men aan het rijmpje:
1

Spitse neus en spitse kin,
Daar zit de duvel in θ) !

en aan het gezegde: Scherpgeneusd (of spitsgekind) en dungelipt: hangen! hangen 9 )! De schilder
geeft dit type op ons middenpaneel bij de duiventil en op het rechterluik in de figuur van de wijnschenkster. Eveneens in de vrouw met de duiventil op een schilderij in het Rijksmuseum 1 0 ). In deze
drie gevallen hebben we duidelijk een koppelaarster voor ons 1 1 ).
De oude vrouw met de uitgestoken hand is een conciliatrix, welke tot armoede vervallen is. In een
lied uit het Antwerps liedboek horen wij van het tragisch lot van de meisjes van het vrolijke leven, die,
oud geworden, gaan „coppelen draeyen" en ten slotte tot de bedelstaf geraken 1 г ) :
Dus sietmen ons rijen13), doort niet bedijen 1 4 ),
Om gode 1 5 ) al voor die kercken.
Een oude bedelares, die op de onze lijkt, schilderde Bosch, met een bedelkind, op het linker buitenluik van het Laatste Oordeel te Wenen 1 β ). De Heilige Bavo schenkt haar daar geld.
Mag men bij de ostentatief uitgestoken, l e d i g e h a n d van onze koppelaarster-bedelares aan
de uitdrukking denken: „daer en schuylt niet in den poot ( = hand)", wat „hij of zij is berooid"
betekent 1 7 )?
Naast de oude vrouw zit een g e d r o c h t z o n d e r l i j f . Bosch en anderen die aan hem ver
want zijn, geven dit monster ook elders. Een waarschijnlijk naar een compositie van Jeroen gemaakte
gravure vertoont allerlei wezens, arme drommels 1 8 ), die de spot drijven met onderdelen van de wapen
rusting van een ridder. Bij één hunner rust het hoofd op het achterwerk 1 β ). Zo'n figuurtje vindt men
ook op een blad met tekeningen, waarvan sommige, en misschien alle, gekopieerd zijn naar originele
schetsen van de meester 2 0 ). Du Hameel's Laatste Oordeel, dat eveneens op een compositie van Bosch
teruggaat, geeft een duivel van hetzelfde type 2 1 ), en op Bruegels Ira loopt een dergelijke figuur, met
een soldatenhelm op, mee in een stoet van gestalten die de vechtlust symboliseren.
Dit brengt ons niet veel verder. Dat Bosch met het schepsel een arme man bedoeld heeft, blijkt
echter uit het volgende 22 ). D e v o o r u i t g e s t o k e n v o e t wijst op het gezegde: Dat steekt zijn
been u i t 2 3 ) . Een 18de-eeuwse spreekwoorddeskundige geeft er deze verklaring van: „Dit zegt men
van iets, daar 't qualyk meê staat. Ik denk dat het genomen is van vogelen, die als zy sterven, de pooten
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van zich steken, en, als men boertende zegt, hun geld wyzen" 2 4 ). Het is de vraag of deze uitlegging
van het ontstaan van het gezegde juist is, maar de betekenis is duidelijk en past hier volkomen.
Dezelfde onderzoeker levert ons materiaal voor de verklaring van de b e к e r, die op de knie van de
,man staat 2 S ). Daarin schuilt de uitdrukking: Arme lieden eten op de knieën, „'t Wil zeggen dat arme
lieden de knyen dikwijls voor hunne tafel gebruiken, dewyl zy door geene damaste tafellakens, servetten, groóte schotels, menigte van dischgeregten, of tafelborden, belemmert zyn." De beker op de
knie is dus een zinnebeeld van de armoede.
Het a c h t e r w e r k van de man i s b 1 о о t. Vroeger zei men: „Het is maar een bloot gatje",
„Wanneer schraalhans den pot bestuurt, en het vleesch in den ketel vergeten heeft" 2 e ). Is hij ook
een kalis 2 7 ), d.i. schooier, te lezen als kaal-is? Isbeen betekent bij Kiliaen heupbeen en ische in het
Middelnederlands misschien heup 2 8 ) . De arme man wordt dus gedeeltelijk naakt voorgesteld. Onder
een „naecte ridder" verstaat men in het Liber Vagatorum een bedelaar 2 9 ), terwijl „naeckte boeven"
en „bloote boeven" 16de-eeuwse benamingen waren van 't rapalje uit 's-Hertogenbosch en omgeving 3 0 ).
De man heeft g e e n r o m p o f 1 ij f 3 1 ). In een boekje uit het eind van de 15de eeuw komt
„lijfloos" enige malen voor in de betekenis van onbeduidend, gering 3 2 ). Misschien is het afgeleid van
„lijf" in de zin van levensonderhoud 3 3 ) . Bosch kan er een woordspehng van gemaakt hebben м).
.In dit „lijfloze" zit misschien ook iets diabolisch. In de 16de eeuw kende men nl. het spreekwoord:
De duivel is een arm gezel: hij heeft noch lijf noch ziel 3 5 ) . Hier betekent lijf natuurlijk „lichaam"
en niet „romp".
Het h o o f d van de man i s b ij z o n d e r g r o o t . Moet men hierbij aan de 16de-eeuwse uit
drukking denken: hij is kort voor 't hooft (waarin „voor" door Jeroen dan opgevat werd in de zin van
„in vergelijking met"), d.i. hij is korzelig, opvliegend 3e )?
De bedelaar-duivel heeft n a a k t e b e n e n , waarvan het rechter in een l a a r s 3 7 ) , het linker
in een soort s o k steekt. Bosch' zogenaamde Verloren Zoon draagt aan zijn ene voet een schoen,
aan zijn andere een slof. Men heeft dit beschouwd als een inbeeldbrenging van het gezegde „Op schoen
en slof", hetwelk armoedig betekent 3 8 ). Een oud voorbeeld van de uitdrukking is niet genoteerd 3 9 ),
maar het is natuurlijk mogelijk, dat zij al in de 16de eeuw bestond. Misschien gebruikte men toen ook
een variant, waarin de woorden „met laars en sok" in de betekenis van „armoedig" de woorden „op
schoen en slof" vervingen.
Is de bedelaar aan de drank? In een 16de-eeuws toneelstuk zegt een drinkebroer: „Wij verdroncken
eens de schoenen uijt ( = van) onse hyelen" 4 0 ) . Mag men ook denken aan de uitdrukking: hij heeft
een laars aan, d.i. hij is zo dronken, dat hij op zijn benen niet staan kan? Het oudste voorbeeld van dit
gezegde vindt men voorlopig in een boekje uit 1681 4 1 ). Maar het woord „bierlaers" (eigenlijk een
soort kan die enigszins op een laars leek), waar de uitdrukking mee in verband schijnt te staan 4 2 ),
komt reeds in het Middelnederlands voor in de betekenis van dronkaard 4 3 ) . De laars is bovendien
in het Middelnederlands een aan de trechter verwant symbool, blijkens de zin „Si ghieten den dranc
door hoor keel als door een laerse ende si maken een sluse van haren mont" **).
Ook dit figuurtje, hoofd op menselijk onderstel, heeft Bosch ontleend aan de bizarre voorstellingen
van miniatuur en plastiek. Men vergelijke het met de volgende afbeeldingen: Een 13de-eeuwse Vlaamse
miniatuur laat een door een zotskap bedekt hoofd zien, dat op een been rust ^ ) . Een Engelse miniatuur
uit het laatst van de 13 de-eeuw geeft de kop van een hond weer, die het naakte onderstel van een mens
bekroont 4 e ) . In een Diets gebedenboekje uit het midden van de 14de eeuw bestaat een zittend figuurtje
uit niet veel meer dan hoofd en billen 4 7 ) . Een 14de-eeuwse Franse miniatuur vertoont een hoofd op
een naakt onderstel 4 8 ) . Op verscheidene Franse miniaturen in een handschrift uit 1363 ziet men
wezens afgebeeld met het hoofd op de dijen 4 e ). Engels houtsnijwerk aan koorstoelen uit Lynn, St.
Nicolas, geeft eveneens zulke gedrochten weer ™). En in de kerk te Ripon (Engeland) vindt men op
een misericordia van 1489 de druivendragers van Eskol weergegeven geflankeerd door twee figuren,
waarvan de een bestaat uit hoofd en naakt onderstel, de ander uit romp met armen en naakt onderstel;
in de romp zijn ogen, een neus en een mond aangebracht 6 1 ).
Vermoedelijk ontsluiert deze laatste afbeelding ons de oorsprong van al die figuurtjes. Zij stelt
een monstermens voor, in wiens bestaan men in de oudheid en de middeleeuwen geloofde: een mens
zonder hoofd, die zijn ogen, neus en mond in de borst droeg 6 2 ). Vincentius zegt over die gedrochten
dat de Leucani in Lybië als „onvolledige" mensen, zonder hoofd geboren worden en hun mond en
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ogen in de borst hebben en dat op het eiland van de rivier de Brixas mensen leven (de Grieken noemen
ze Epiphagi), die zonder hoofden ter wereld komen, acht voet hoog zijn en alle „diensten" van het
hoofd in hun borst dragen, behalve dat zij de ogen in hun schouders hebben 54). Wanneer men de
armen weglaat, gaat zo'n romp met ogen, neus en mond op een hoofd lijken en zo kan het type „hoofd
op onderstel" ontstaan zijn.
Beschouwen wij thans de drie rijk uitgedoste personen die de spijzen uitdelen, allereerst de
v r o u w w e l k e g e k n i e l d v o o r h e t t a f e l t j e l i g t . Haar lange s l e e p s t a a r t
accentueert het duivelse, maar is tevens bedoeld als overdrijving en hekeling van een bestaande mode55).
Onze Dietse morahsten worden niet moede tegen deze mode-uitwas te velde te trekken. In een exempel
komen duiveltjes voor, die als „moermannekijns" op de sleep van een ijdele vrouw springen 5e ). Een
onbekende dichter schrijft over sommige dames:
Si sleipen na hem lange sterten
Gelijc serpente, vier ellen lane . . . .
Si hebben liever beesten gedane
Dan menschelike te dragen ane 57 ).
Everaert laat een van zijn sujetten van een „vrauken" zeggen: „Hueren steert es langgher dan
eeneghe strubbe" 58). In het spel Van de vijf vroede ende van de vijf dwaeze maagden draagt Hoverdie
zulk een sleep. Zij richt zich tot haar vriendinnen met de volgende woorden:
en comt my emmers niet te bij,
Op dat mijnen steert zijnen coers hebbe vrij,
En dat ie mach gaen te mijnen ghemake 69).
Ook sommige gemeentebesturen hadden het niet op de sleepstaart begrepen. De stedelijke regering
van Kampen verbood in 1455 het dragen ervan eo).
In de grote w i t t e k a p van de knielende vrouw hekelt Bosch eveneens een mode, die niet vrij
van overdrijving was. Men zie slechts de geweldige witte kappen, welke door aanzienlijke vrouwen
gedragen worden op een miniatuur uit een Bloeme der Historiën β1 ), die voor Philips de Goede, en
op een miniatuur uit een werk over Alexander de Grote e2 ), dat voor Karel de Stoute gemaakt werd.
Vanuit het hoofdkleed van de vrouw komen een paar buigzame, d o o r n a c h t i g e t w i j g e n
te voorschijn, waarvan de langste onder de gordel doorgaat en in een bolachtig voorwerp eindigt.
Waarschijnlijk hekelt Jeroen hier een vrouwelijk versiersel, dat men afgebeeld vindt op een houtsnede
van de Noordnederlandse illustrator van Olivier de la Marche's Le chevalier délibéré es ). Van de кар
van „fresche memoire", die gekleed is in het laat-gothisch kostuum van een aanzienlijke dame, hangen
twee snoeren met kleine, spitse uitsteekseltjes van goed af. Aan het langste snoer is een bolvormig
voorwerp vastgehecht.
Waarom heeft Bosch van de snoeren, waar spitse stukjes stof aan bevestigd zijn, doomtakken
gemaakt? Omdat doornen van ouds symbolen der zonde zijn. Voorbeelden uit de Bijbel geven Lucas
VIII : 14 en Mattheüs XIII : 22. De doom als zinnebeeld van de zonde moet men waarschijnlijk ook
zien in de omgording met een braamtwijg of -struik, een straf die in 1443 te Gent op Joes (of Josse)
Best werd toegepast, omdat hij zijn behoefte gedaan had in de broek van een ander. Hij werd veroordeeld tot het doen van een bedevaart naar Sleydinge „naect, baervoets, met eener brame ghegurt" M ).
De hekelzucht onzer moralisten op het gebied van het „Costelick Mal" beperkte zich niet tot de
sleepstaart ^). Ook de stadsbesturen kantten zich in het algemeen tegen overdreven modezucht6e).
De duivel gebruikte hovaardige klederen als pijnigingsmiddelen in de hel: volgens Dat Boeck vander
voirsienicheit Godes worden zij in Satans rijk doorslagen met gloeiende spijkers en aldus de zondaars
aangetrokken e7 ). In de beeldende kunst der middeleeuwen kwam zelfs een modeduivel voor e8 ).
Achter de geknielde vrouw reikt een k o s t b a a r g e k l e d e j o n g e m a n een beker aan
een speelman " ) . De houding van jonkman en speelman vertoont heel veel overeenkomst met die
van de edelman en de jonkvrouw, welke in het midden van de gravure, de Grote Minnetuin genaamd,
afgebeeld zijn 70). Het is zeer wel mogelijk, dat herinneringen aan deze gravure of aan werk dat eraan
verwant was ^), Bosch door het hoofd speelden, toen hij het tweetal ontwierp. De Grote Minnetuin
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geeft weer hoe een slotheer en een slotvrouwe, wier kastelen op de achtergrond afgebeeld staan, te
zamen met zes paren in de vrije natuur picknicken. De slotheer biedt een der dames wijn aan.
De kleding van de jonkman die de beker reikt, is typisch 15de-eeuws. De muts met franje, de
lange slip die eraan bevestigd is, het ingesnoerde middel treft men op vele afbeeldingen uit de periode
van de late gothiek aan ^).
Schuins achter hem staat een j o η g e ν г ο u w, die wel zelf geen voedsel uitreikt, maar door haar
houding duidelijk bij de uitdeling betrokken is en waarschijnlijk wacht op de zwarte dienares, die
links van haar nieuwe spijzen aanbrengt. De jonge vrouw draagt een soort b a r e t of muts, die overeen
komst vertoont met het hoofdtooisel van de Sibylle van Erythrea op Het Lam van Van Еуск 7 3 ). Aan
de baret is een k r a n s j e v a n t w i j g e n bevestigd, blijkens vele 15de- en 16de-eeuwse voorstellingen
een geliefde opsmuk van op vermaak beluste mannen en vrouwen T4 ). Bosch schilderde de vertakkingen
vrij spits. Toch schijnt het niet, dat hij doorntakjes bedoeld heeft. Mocht dit wel zo zijn, dan heeft
hij opzettelijk de lieflijke twijgen- veranderd in een doomenkrans om de opschik te hekelen of het
diabolische van de figuur aan te geven.
De kostbare kledij van het staande paar zal de vrome beschouwer van het schilderij misschien
aan de rijke man uit Lucas XVI hebben doen denken, die gekleed was „met purper en zeer fijn lijn
waad" en uiteindelijk in de hel kwam. Op hem doelt de schrijver van Des Coninx Summe in de
woorden: „Want en waer costelike chyeringhe gheen sonde, god en souder soe scerpelic niet of seggen
inder ewangeliën ieghens den quaden riken man" 75).
Uit een poortje treedt een d o n k e r g e t i n t e d i e n a r e s , een Moorse of negerin " ) . „Heische
moren" is een veelvuldig voorkomende benaming der duivelen in onze 15de- en 16de-eeuwse Uteratuur 77). Het woord „moorkin" schijnt bij Everaert een vrouw van slecht allooi aan te duiden: een
sinneken dat als koppelaarster gekleed is, wordt „moorkin" door haar vriend genoemd 78). Hun
donkere gelaatskleur en het feit, dat zij Mohammedanen waren, zullen de Moren bij de middeleeuwer
in discrediet gebracht hebben 79).
Op de schaal van de dienares zit een p a d , zoals wij boven zagen een diabolisch dier. Deze draagt
een e i in zijn poten 80): een onreine spijs, daar het behalve een daemonomagisch symbool, een zinnebeeld was van losbandig vermaak, speciaal met Vastenavond, en verder van dwaasheid en onkuisheid m).
Het spreekwoord „Als de duivel kok is, dan heeft men eene slechte potaadje" is hier van toepassing 8 г ).
De spijzen zijn ten dele bestemd voor de t w e e s p e e l m a n - b e d e l a a r s , die van links
komen aanlopen. Een d e r d e s p e e l m a n 8 * ) — hij staat achter de rijke jongeling —, wiens ge
zicht in een klarinet uitloopt waar een b a l l e t j e , ook een zinnebeeld van losbandig feestvermaak M), van afhangt, is kennelijk door de rijken gehuurd om door zijn spel de algemene aandacht
op de liefdadigheidsvertoning te vestigen.
Het is wel duidelijk, dat Bosch met dit hele tafereel een hekeling beoogt van de geveinsde lief
dadigheid, een zonde, waartegen onze moralisten niet moede worden te waarschuwen. Met welgevallen
halen zij Mattheüs VI : 3 ^ en 1 Corinthe XIII : 3 ββ) aan. Tekenend is de passage uit het Rederijkers
stuk V Spul van sinnen van den siecke stadi, waarin een priester het volk toewenst:
Maer of u Godt gave een gheeste seer wijselick,
dat ghij u . . . stelde . . . altijd in heft bloijende,
die armen voijende 87 )
met genuechten 88 ) wt charitaete 89 )
Want Hijpocrijsie sal wonder sijn oproijende90),
seer ijslick loijende
buyten der scriftueren maete β1 ).
Merkwaardig is ook een plaats uit de Nederlandse bewerking van het Liber Vagatorum, waar
gezegd wordt, dat sommige bedelaars gebruik maken van de hoogmoed der vrouwen om ze tot lief
dadigheid te bewegen, die dan dus geveinsd is. Zij zeggen, dat ze een gelofte afgelegd hebben, waardoor
zij nog slechts aalmoezen mogen ontvangen van een onbesproken persoon en dat zij de aangesprokene
voor zo iemand houden. Zij krijgen dan nog meer dan ze vragen, omdat de vrouw zich in haar ijdel
heid gestreeld voelt ^).
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Bosch vond dit liefdadigheidsvertoon misschien dubbel erg, omdat velen het in de middeleeuwen
zondig vonden om aan speellieden iets te geven e 3 ) .
Zijn voorstelling van een spijsuitdeling onder de armen wijkt geheel of van die, welke wij bij
andere primitieven, bijv. bij de Meester van Alkmaar e 4 ) en bij een onbekende meester uit de tweede
helft der 15de eeuw 9S ) aantreffen en waarvan hij zelf een voorbeeld geeft op het rechterluik van het
Laatste Oordeel te Wenen β β ). Zij sluit echter aan bij het genre van de Grote Minnetuin: de maaltijd
in de open lucht, die soms, bijv. bij de Utrechtenaar Erhard Reeuwich (de zogenaamde Meester van
het Huisboek, die kort na 1460 naar Duitsland ging) opgeluisterd wordt door de muziek van speel
lieden 9 7 ) .
Het is misschien niet toevallig, dat Bosch juist drie speellieden afbeeldt: het motief der drie speel
lieden doet zich nl. dikwijls in de 15de-eeuwse beeldende kunst voor. Men vindt het verscheidene
malen bij Reeuwich e 8 ) ; verder op een houtsnede uit een Duitse kopie van een verloren gegaan Vlaams
blokboek 9 9 ); op twee gravures van de Bocholter Israhel van Meckenem 1 0 0 ); op een 15de-eeuwse
Zuidnederlandse miniatuur 1 0 1 ); op een schilderij van de Meester der Heilige Elizabeth 1 0 2 ); op twee
Zuidnederlandse tapijten van omstreeks 1500 1 0 3 ) ; op een Hollandse tekening uit ca 1525 1 0 4 ); op drie
Franse miniaturen uit de eerste helft der 15de eeuw 1 0 5 ); op een Duitse miniatuur uit het begin 1 0 6 )
en een uit het einde der 15de eeuw 1 0 '); op een Duitse houtsnede uit 1491 1 0 8 ) ; op een schilderij van
de Meister des Halepagen-Altares 1 0 9 ) en op een gravure van Heinrich Aldegrever 110 ). Uit de middel
eeuwse bronnen blijkt niet dat speellieden werkelijk meestal met hun drieën optraden in). Mogelijk
heeft het getal drie niet alleen in de oude balladen, maar ook in de afbeeldingen van hen die wel eens
die liederen voor hun publiek gezongen zullen hebben, iets stereotieps gehad.
Het is heel waarschijnlijk, dat Bosch bij de compositie van zijn spijsuitdeling niet alleen onder
invloed stond van het genre der minnetuinen, maar ook van een werk, dat nauw verwant of identiek
was aan een fragment van een schilderij, dat thans onze aandacht vraagt. De 16de-eeuwse kopie van
een schilderij, dat vermoedelijk omstreeks 1410 in de omgeving der gebroeders van Limburg ontstaan is,
vertoont verscheidene taferelen uit het leven van St Antonius 1 1 г ). De duivel-koningin komt enige
malen op het paneel voor 1 1 3 ) . Voor ons is de voorstelling welke men links onderaan ziet, van veel
belang 1 1 4 ). Daar komt een blinde bedelaar met een luit onder de rechter arm en een hondje aan een
touw aangestrompeld, gevolgd door een armoedig geklede vrouw, waarschijnlijk een bedelares, en
een man die een muts draagt, waaruit twee horens steken, wat hem tot een duivel stempelt 1 1 5 ). Een
dienaar van de duivel-koningin deelt hun iets mede, een ander wijst hen op zijn meesteres, die naast
Antonius staat. De als horens op de hoed geplaatste veren geven te kennen, dat de dienaren duivels
zijn. Deze voorstelling wordt verklaard door een episode uit het leven van St Antonius, die men in
het Vaderboek beschreven vindt 1 1 β ). De duivel-koningin zal aan de blinde bedelaar en zijn gevolg
haar geneeskrachtige gaven en haar naastenliefde demonstreren 1 1 7 ) .
Men kan zich nu de vraag stellen: is een der aanzienlijke vrouwen die aan de spijsuitdeling op het
Lissabonse drieluik deelnemen, de duivel-koningin? Bezien wij een ogenblik wat Bosch rechts achter
de knielende Antonius schilderde in de bouwval, die de ruïne is van het slot in de woestijn, waarin
de heilige een tijd lang verbleef118). Daar staat C h r i s t u s naast een kaars, welke ontstoken is voor
een crucifix 119 ). Zowel in de Gulden Legende als in het Vaderboek leest men, dat Antonius, nadat de
duivels hem mishandeld hadden op een wijze, welke Van Aken, zonder zich precies aan het verhaal
te houden, op het linkerluik weergaf, door God getroost werd met de verschijning van Christus 120 ).
De passage uit het Vaderboek past het best bij Jeroens Christusfiguur in de bouwval 121 ). Volgens de
Gulden Legende verscheen Christus hem, toen hij in de spelonk van de gestorven kluizenaar Paulus
woonde, volgens het Vaderboek, terwijl hij in een grafspelonk verbleef. Antonius woonde toen dus
niet in een bouwval. Laatstgenoemd boek deelt mee, dat hij zich daar pas later in vestigde122). De
Gulden Legende vermeldt de bouwval in het geheel niet.
Waarschijnlijk hebben Bosch bij het ontwerpen van het centrale gedeelte van het middenpaneel
drie episoden uit het leven van St Antonius voor de geest gestaan; in chronologische volgorde: de
verschijning van Christus, het verblijf in de bouwval en de ontmoeting met de duivel-koningin. De
schilder maakte er een combinatie van en hield zich dus hier evenmin aan de Vita als hij dit op het
linkerluik deed. Mogelijk is dus de vrouw die naast Antonius geknield ligt, bedoeld als de duivelkoningin 123 ).
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De vertoning van geveinsde liefdadigheid moet in Bosch' ogen een rechte beproeving voor de
heilige geweest zijn, daar Antonius zelf de ware liefdadigheid op ruime schaal beoefende, toen hij als
jonge man het erfdeel van zijn vader verkocht en het geld onder de armen uitdeelde124). Het is misschien
mede deze gebeurtenis geweest, die de schilder er toe gebracht heeft bedelaars te gebruiken als kwelmateriaal van de heilige. De uitdrukking „in Sint Anthonis gilde zijn", wat „onderstand genieten,
bedeeld worden" betekent125), en het veelvuldig optreden van arme kunstenmakers (die hun beroep
met dat van bedelaar afwisselden) op Vastenavond, kunnen het hunne hier ook toe bijgedragen hebben,
terwijl het feit, dat Jeroen en zijn tijdgenoten, zoals wij straks zullen zien, reden hadden om de bedelaar
een kwaad hart toe te dragen, hem maakte tot een geschikt diabolisch type, waar de meester gaarne
zijn hekelend vernuft aan besteedde. Het is bovendien mogelijk, dat Bosch het altaarstuk geschilderd
heeft voor een vereniging die deugdzame behoeftigen ondersteuning verleende12e).

KORTE

SAMENVATTING

In het midden van het paneel wordt de heilige gekweld door een vertoning van geveinsde hefdadigheid. Twee aanzienlijke vrouwen en een jonge edelman reiken, bijgestaan door een zwarte dienares,
spijs en drank uit aan een koppelaarster, een bedelaar en twee arme speellieden, terwijl een derde
muzikant door zijn spel de aandacht op het gebeuren vestigt. Antonius wijst met zijn rechterhand op
de Christusfiguur in de bouwval achter hem. Gods Zoon, wiens aanwezigheid de kluizenaar troost
schenkt, staat daar naast een kaars die ontstoken is voor een crucifix. Deze scène verbindt de temptatie
van St Antonius met de buitenluiken, waarop het lijden van Christus behandeld is. De bouwval is
waarschijnlijk de ruïne van het slot in de woestijn, waarin de heilige een tijdlang verbleef. Bosch hekelt
in dit tafereel rijke heden die hun liefdadigheid luide den volke verkondigen, doch tevens de koppelares,
de gewone bedelaar en de speelman-bedelaar. De armoede van de koppelaarster wordt aangeduid
door haar ledige hand, en die van de bedelaar door zijn uitgestoken voet, de op zijn knie rustende
beker, zijn gedeeltelijke naaktheid en rompióos lichaam. Het grote hoofd wijst misschien op ruwheid
en prikkelbaarheid, laars en sok duiden wellicht op armoede, tevens op drankzucht.
In de drie aanzienlijken gispt hij ook de rijke kledij, waarvan hij de mode-uitwassen het duidelijkst
hekelt bij de geknielde vrouw (de duivel-koningin uit Antonius' Vita?): sleepstaart, grote witte kap
en siersel bestaande uit snoeren, aan één waarvan een bolvormig voorwerp hangt. De Moorse slavin
is waarschijnUjk een vrouw van slecht allooi. Haar spijzen zijn diabolisch. Het ei is o.m. een symbool
der losbandigheid, dwaasheid en onkuisheid; de pad is een giftig dier, tevens o.a. zinnebeeld der onkuisheid en onreinheid. Ook de gehuurde speelman wordt gehekeld: het aan de klarinet-snuit bevestigde snoer met balletje is een zinnebeeld Van losbandig feestvermaak.

NOTEN
1
) Dat de duivels hem op het middenpaneel trachten te overwinnen „mit höllischer Einflüsterung und Überredung"
(Baldass, biz. 37) is niet juist.
a
) Knuttel (Gids, blz. 73) zegt van dit gebaar: „teeken des kruises, vermaning, zegening? . . . . maar daardoor,
in ieder geval, de aandacht vestigend op het allerbinnenste van het vervallen bouwwerk, waar hij voor k n i e l t . . . . "
Met dit laatste kan men het eens zijn. Onjuist lijkt J. Waterkamps mening (Het Gildeboek XVI, blz. 173), dat Antonius niets schijnt te merken van het uitgestalde Sacrament in de kapel en die van Baldass (blz. 245): de heilige „wird
durch ihn bedrängenden Teufel in phantastisch-vornehmer Tracht von seiner Andacht abgedrängt, so dass sein Blick
sich abwendet von der kleinen Kapelle . . . ." Justi (Miscellaneen II, blz. 85) gelooft, dat hij „von einem Pandämonium
ringsum bestürmt
im letzten Augenblick die nie versagende Bannformel findet".
a
) Bosch schildert hem niet, zoals Chastel (blz. 220) wil, als absoluut onverschillig voor wat hem omringt. Evenmin valt Baldass' karakterisering (blz. 38) te onderschrijven: „eine schüchterne Gestalt, die durch passive Festigkeit,
durch Begierdenlosigkeit und weltabgekehrtheit der Versuchungen unterliegt". Hij weet heel goed, wat om hem heen
gebeurt, maar hij is er niet bang voor. De aanwezigheid van Christus rechts achter hem in de bouwval is hem tot steun.
4
) Zie voor het type staf: J. Braun. Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943,
kol. 88.
*) Geheel onjuist zijn de opvattingen van Justi (Miscellaneen II, blz. 85): „das Banket, der Becher von reichgeputzten Damen credenzt" en van Friedländer (V, blz. 97): „die Fabelwesen.... die mit Speise, T r a n k . . . ihn
(d.i. Antonius) von seinem Weg ablenken".
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') Ten onrechte schrijft Dupont {Retable, introduction): „une femme, pour le tenter, lui présente une coupe que
d'autres personnages le pressent d'accepter".
') Zeer terecht zegt Veth blz. 35) van deze figuur: „ . . . . gelijkt zij niet een koppelaarster van Jan Steen?" Zulk
een koppelares ziet men o.a. op Steens De Bedrogene (Rep.: Tent. Meesterwerken uit vier eeuwen. Mus. Boy mans.
Rotterdam 1938. Cat. met afbeeldingen, nr 98). Onjuist is de mening van Chastel (blz. 224): „Une vieille à sa droite
lui désigne la jeune femme à gauche", die van V. W. D. Schenk {Tussen duivelgeloof en beeldenstorm. Amsterdam
1946, blz. 96) dat zij een oude man voorstelt die een heksenmeester is en de opvatting van Gossart (blz. 107), die van
de oude vrouw een non maakt. Zijn beschouwing van dit hele tafreel zit trouwens vol fouten (vrouw met sleepstaart.
Moorse dienares, spijs op schotel, gedresseerd hondje, bedelaar die op de grond ligt).
e
) O.a. K. ter Laan. Nieuw Groninger Woordenboek. Groningen, Den Haag 1929, blz. 947.
») De Cock. Gebruiken, nr 126.
l0
) Rep.: Tolnay, pi. 118, a. Ten onrechte ziet F. Schmidt—Degener in haar een non {Verslagen omtrent 's rijks
verzamelingen van geschiedenis en kunst 1935, blz. 14).
" ) Met vrij veel zekerheid kan men haar ook aanwijzen op andere werken van Bosch: vrouw met uil op het hoofd
in eierschaal (rep.: Tolnay, pi. 116, c); vrouw in eierschaal (rep.: Lafond, bij blz. 62; afb. 40; vrouw met uil op het
hoofd op Bekoring van St Antonius (rep.: Tolnay, pi. 57); teekachtig wezen met vrouwenhoofd (rep.: Tolnay, pi.
103, c); vrouw met zondaar op schijf met doedelzak {a/b. 25; duidelijker: Brion, blz. 51); vrouw bij pretmakend gezelschap in een doedelzak {afb. 41); een bedelares-koppelaarster aan wie St Bavo geld schenkt (rep.: Lafond, bij blz.
34). Verder bij P. Huys op een Temptatie van St Antonius (rep.: La Renaissance. Mars-Avril 1936, blz. 25; Lafond,
bij blz. 54) en bij Hendrick Goltzius op een Danaë-voorstelling (rep. : Oud-Holland ХХХШ, bij blz. 130).
ia
lls
" ) Nr CLXXI.
) in een rij gaan staan. " ) goede zaken 1maken
{M. W. I, 641). ) om gode = om te
6
bedelen, eigenlijk: om Gods wil (nl. de liefdadigheid afsmeken). ) Rep.: Baldass, nr 66.
" ) J. C. M. van Riemsdijk. De twee eerste
musyckboekskens van Tielman Susato. Antwerpen 1551, nr 6: T. N. M.
18
Ill, blz.
61 vlgg. " ) Zie blz. 201 vlgg. ) Rep.: Lafond, bij blz. 102. Afb. 43.
20
) Rep.: Old Master Drawings VI, pi. 46 (zie blz. 52). " ) Rep.: Tolnay, pi. 112.
" ) Veth (blz. 35) ziet ten onrechte in het wezen een heerszuchtige priester. Brion {La Renaissance. Janvier 1939,
blz. 28) maakt van hem de opperduivel: le maitre du jeu infernal). Baldass (blz. 37) schrijft van de bedelares en de
bedelaar: „dem pokulierenden geistlichen Paar". Van den Bossche, blz. 25: „Twee geheimzinnige personagen wijzen
sarcastisch op de almachtige actie van het kwaad".
"а 5) Tuinman I, blz. 243. " ) D.w.z. laten zien dat zij niets in hun poten hebben, dat ze arm zijn.
) Tuinman II, blz. 41.
2
") Harrebomée I, 206. Hij geeft geen bron. Vgl. Bredero's Spaansche Brabander, ed. F. A. Stoett, blz. 81, vs 1017:
Ghy quaamter met u kaale gat . . . .
") De oudste voorbeelden die W. N. T. VII, 1, 965 vlg. geeft, dateren uit de tweede helft der 16de eeuw.
*>) M. fV. III, 962. 2 ') De Meyere en Baekelmans, blz. 63. ao) Hermans. Kronyken, blz. 118, 221 en 380.
31
) Ten onrechte ziet van Schelven (blz. 27) hier invloed van Dante: „het is klaarblijkelijk de gestrafte drinker,
zonder slokdarm en maag".
"а з) Boec des Gulden Throens of der XXIV ouden. Haerlem by Jan Andriesz. 1484, o.a. 42c. Zie M. fV. IV, 615.
) Zie M. W. IV, 601.
3<
) Mag men ook denken aan het scheldwoord „lijfuit", dat volgens sommigen zou betekenen „iemand die den
endeldarm uitperst" {W. N. T. VIII, 2, 2261; vgl. Van Rijnbach, blz. 136: Symen sonder soeticheyt, vs 138)? Kan
„lijfuit" geen possessieve samenstelling zijn: iemand die zijn lijf „uit" (d.i. weg) heeft, of door Bosch zo zijn opgevat?
Volgens Van Lennep en Ter Gouw (II, blz. 162) kwam „vroeger" in Engeland op uithangtekens een persoon voor,
die alle lichaamsdelen bezat, behalve een lijf. Deze figuur heette „Nobody", d.i. iemand van geen belang. Een aequi
valente Nederlandse samenstelling schijnt er niet te zijn. Volgens de schrijvers werd zo'n figuur bij ons een „kop en
gat" genoemd, maar daar werd geen „nobody", maar een veelvraat mee bedoeld. Zie Harrebomée I, 437.
3b
) Proverbia Belgica etc., uitmakende blz. 124—169 van Florilegii ethico-politici nunquam antehac editi. Pars
altera: Procurante Jano Grutero. etc. Francof. 1611, blz. 132. se ) W. N. T. VII, 2, 5692.
3
') Zie3β voor dergelijke laarzen de gravure met dansende boeren van S. Beham. Rep.: Maeterlinck. Peinture,
afb. 184.
) P. Koomen. Een Bosch in Boy mans. M. B. K. IX, blz. 48.
3
') M. J. Koenen en J. Endepols {Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal. 19de druk. Groningen,
Batavia 1939) geven het gezegde onder schoen.
"4 1) Een Esbatement vande Schuyfman, vs 225 (ed. Stoett. Kluchten, blz.
11).
) Winschooten, blz. 132. " ) W. N. T. II, 2, 2549; VIII, 1, 855. 1 3 ) M. W. I, 1248; W. N. T. II, 2, 2550.
" ) Tinbergen. Summe, 41b. Zie voor de trechter blz. 137. " ) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 105.
" ) Rep.: Montague Rhodes James. A descriptive catalogue 'of the Mc. Clean Collection of Manuscripts in the
Fitzwilliam Museum. Cambridge 1912, pi. LXXXIX.
" ) Veth, blz. 14.
" ) Rep.: British Museum. Reproductions from Illuminated Manuscripts. Series II. 1907, pi. XXI {Book of Hours
of St. Omer, begin 14de eeuw).
*·)
Rep.: Les Heures de Marguerite de Beaujeu. Paris 1925. Avertissement par Mme. Th. Belin.
,0
) Rep.: F. Bond. ÌVood carvings in english churches. I, Misericords. London 1910, blz. 68; T. Tindall Wildridge.
The grotesque in church art. Sec. ed. London z.j., blz. 160. Ten onrechte ziet Tindall Wildridge in deze figuren afbeeldingen van de „worm van het geweten", die in de Pilgremage of the Sowie (gedrukt door Caxton in 1483) voorkomt.
De afbb. komen nl. niet overeen met de beschrijving van die worm in het bedoelde boek: „He had no body, but
under his head he had only a tail, which seemed the tail of a worm of exceeding length and greatness." Zo ziet de
slang in het paradijs er ongeveer uit op schilderijen van Hugo van der Goes.
sl
) Rep.: Tindall Wildridge, tegenover titelpagina. Afb. 96.
") Afbb. van deze wezens: Maeterlinck. Peinture, afb.148, 155 en 160; Byvanck en HoogewerfT, pi. 62 (Noordnederlands uit ca 1375).
53
) Vincentius Bellovacensis. Speculum quadruplex. Naturale, doctrinale, morale, historíale. Duaci 1624, kol. 2393.
**) Idem, kol. 2394. Vgl. Mandeville, kol. 173 vlg. en Maerlant, boek I, vs 321 vlgg.
" ) Onjuist is de mening van Roger-Marx in La Renaissance XIX, Mars-Avril, blz. 16: „une jeune femme . . . .
dont la longue robe se termine en queue de lézard".
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" ) J. van Vloten. Nederlandsch proza van de 13e tot de J8e eeuw etc. Leiden 1851, blz. 88. D e bron is Caesarius
van Heisterbach's Dialogus Miraculorum V : 7. Zie D e Vooys. Legenden, blz. 167, noot 1 en Haslinghuis, blz. 128.
" ) „ Z e lijken liever op beesten dan op mensen." K. Stallaert. Van der wive wonderlijcheit werdt и hier een deel
geseit, in Dietsche Warande 1889, blz. 159 vlgg., vs 66 vlg. en vs 73 vlg. Zie ook Boendale, vs 2690.
M
) Everaert XII, 251. Strubbe = wilgestek? Zie W. N. T. XVI, 91.
" ) Vs 299 vlgg. Zie Leendertz. Poëzie. Emmers niet = volstrekt niet; te mijnen ghemake = zonder gehinderd
te worden.
• 0 ) Kampen. Digestum Vetus. Verordeningen uit de 14e en 15e eeuw, uitgegeven door de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1875, blz. 5.
" ) Rep.: Max Rooses. Flandre. Paris 1913, afb. 110.
" ) Rep.: Idem, afb. 112.
ea
) Eerste druk waarschijnlijk van 1486. Rep.: Lippmann, blz. 35. Afb. 79.
·*) Belgisch Museum VII, 228. Zie voor brame als symbool van de zonde en in de betekenis van doorn:
M . W. I, 1416.
β5
) Zie bijv. A. L. A. Roessingh. De vrouw bij de Dietsche moralisten. Groningen 1914, blz. 38 vlgg.
·*) C. Pijnacker Hordijk. Rechtsbronnen der stadZutphen van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw.
's-Gravenhage 1881, blz. 12; Kampen. Boeck van rechten. Verordeningen uit de 14e en 15e eeuw, uitg. door de Ver
eeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1875, blz. 56; A. Telling. Stadboek van Groningen van 1425. 's-Gra
venhage 1886, blz. 70.
" ) Burssens, blz. 195.
e
• ) Ms. Cotton Nero, CIV. Rep.: Wright, blz. 105.
β9
) D e mening van Chastel (blz. 228) „Sur l'estrade, le démon (d.i. de speelman) tend la main vers une initiée"
is geheel foutief.
"O Duidelijke rep.: M. Lehrs. Der Meister der Liebesgärten. Dresden 1893, Tafel X. Afb. 77. Volgens Irmgard
Schüler (Der Meister der Liebesgärten. Ein Beitrag zur frühholländischen Malerei. Amsterdam-Leipzig z.j. —1933—)
is de graveur een Hollands kunstenaar en een navolger van Van Eyck. De Grote Minnetuin zou omstreeks 1430, misschien naar een muurschildering van Jan van Eyck.misschien naar een door hem ontworpen wandtapijt, vervaardigd
zijn. Hoogewerff (II, blz. 15) noemt hem „ D e Meester der Hoven van Minne" en meent dat hij zeer waarschijnlijk omstreeks 1425 in Holland gewerkt heeft. Volgens Geisberg (Beziehungen, blz. 125 vlgg.) leefde hij in de Zuidelijke Nederlanden. Zijn gravures zouden ontstaan zijn tussen 1455 en 1460. Baldass (blz. 13) houdt hem blijkbaar voor een Duitser, want hij noemt hem onder de Duitse graveurs, die invloed op Bosch zouden uitgeoefend hebben, maar hij geeft
er geen voorbeelden van.
" ) Vrbb.: Wolf Hammer's Liebesgarten (rep.: Schultz, flg. 185); het Mercuriusblad (rechter benedenhoek) van
Erhard Reeuwich (rep.: Bossert und Storck; afb. 78); en een afbeelding op de zijde van een beukenhouten „Minnekästchen" (Zuidduits werk uit het eind der 15de eeuw dat Nederlandse invloed verraadt. H. Kohlhaussen. Minnekästchen im Mittelalter. Berlin 1928, Tafel 64, afb. 2).
72
) Men zie voor de muts met franje bijv. Lehrs, afb. 75; Lehrs. Katalog IX, afb. 648 en 675; Delen. Livre II,
blz. 67; Bossert und Storck, Tafel van Jupiter en Sol; Lippmann, blz. 35.
" ) Rep.: Ch. Tolnay. Le retable de l'agneau mystique des Frères van Eyck. Bruxelles 1938, afb. 39. Hij lijkt ook
op de mutsen der zigeunerinnen op het middenpaneel van de Hooiwagen-tryptiek. Een van haar is een waarzegster:
zij leest een dame de toekomst uit de lijnen van haar hand. Ook de Sibyllen voorspelden de toekomst. Heeft Van
Eyck daarom aan zijn Sibylle een baret gegeven, die geïnspireerd is op de muts van een zigeunervrouw?
71
) Vrbb.: K. T. Parker. Elsässische Handzeichnungen desXVundXVI
Jahrhunderts. Freiburg im Breisgau 1928,
afb. 12; Lehrs. Katalog VIII, afb. 534 en 548; Lehrs, afb. 67; K. Zoege von Manteuffel. Der deutsche Kupferstich von
seinen Anfängen bis zum Ende des 16 Jahrhunderts. München 1922, blz. 47; Fuchs. Renaissance IA, blz. 199; Bossert und
Storck, o.a. Tafel van Venus.
" ) Tinbergen. Summe, blz. 477. De inhoud van het citaat is niet geheel in overeenstemming met die van het
verhaal. ' · ) Ten onrechte zegt Gossart (blz. 107) van haar, dat zij gekleed is als een priester.
" ) W. N. T. IX, 1101; M. W. IV, 1923. '·) Everaert XXXII, vs 449.
'·) Het hoofd van een Moor komt in de Italiaanse kunst der middeleeuwen voor als symbool van het Mohammedanisme: Bulard, blz. 232.
eo
) Ten onrechte ziet Gossart (blz. 107) in het ei een hostie. De Boschère (blz. 25) schrijft hem na. Volgens Van
Gils (II, blz. 76) draagt op Bruegels Gula een pad een presenteerblad met twee kikkers of padden er op in zijn poot.
Erg duidelijk is de tekening hier niet. Het is twijfelachtig of de „spijzen" uit genoemde dieren bestaan. Eerder lijken
ze op knolvruchten. e l ) Zie blz. 144 vlgg.
êa
) In de spreekwoordenbundel: Lyste van rariteiten, die verkocht zullen werden . . . . ten huize van Anna
Folie....
Gedrukt in Arabien, midden op de Zandzee (ca 1770). Dl I, 374.
" ) Ten onrechte noemt De Boschère (blz. 25) hem een fantastisch wezen dat wierook verspreidt.
" ) Vgl. blz. 141 vlgg. " ) Tinbergen, Summe, blz. 438. Vgl. blz. 243. " ) Everaert XV, vs 564 vlgg.
" ) voedende. β β ) lust. "*) uit oprechte liefdadigheid. , 0 ) zal snel vooruitkomen, grote vorderingen maken.
" ) Grondijs, blz. 3, vs 71 vlgg. Buyten der schriftueren maete = buiten de regel van de Schrift om, d.w.z.
zonder zich te storen aan de geboden van de Bijbel (zie M. tV. IV, 1224, 5).
" ) D e Meyere en Baekelmans, blz. 33. " ) Zie blz. 153.
**) Rep.: Catalogus der tentoonstelling van schilderyen en antiquiteiten geëxposeerd door den kunsthandel J. Goudstikker N.V. Dec.-Jan. 1936—1937, nr 35.
" 5 ) Rep.: Oeuvres de Henri Hymans. Volume IV. Notes sur des primitifs. Bruxelles 1921, bij blz. 392.
,e
) Rep.: Tolnay, pi. 65. Men zie ook Lucas van Leydens „ D e Preek" (Rijksmuseum), op de achtergrond waarvan
een welgestelde jonge man brood uitreikt aan armen en gebrekkigen. Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 66.
" ) Rep.: Bossert und Storck, Tafel 12. β β ) ВЦ . Idem, Tafel 12 en 14. β β ) Rep.: Delen. Livre II, blz. 67.
100
) Reprod.: Lehrs. Katalog IX, afb. 609 en 680.
101
) Rep.: Max Rooses. Flandre. Paris 1913, afb. 107. 1 0 2 ) Rep.: Hoogewerff I, afb. 273.
іоэ
) Rep.: A. Hullebroeck. Histoire de la tapisserie à Audenarde duXVe auXVIIIe siècle. Renaix 1938, pi. CXII

en CXIII.
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10
*) Metropolitan museum, New York. Rep.: Losse reproducties van Nederlandse tekeningen in het Rijksprentenkabmet te Amsterdam, middelformaat, sub Ned. School.
los
) Rep.: Archaeologia LXXXIII, bij blz. 19, nr 13 en J. Meurgey. Les principaux manuscrits à peintures du musée
Condé à Chantilly. Paris 1930, pi. LIV en LX.
loe
) Rep.: Schultz, afb. 345. " O Rep.: Idem, afb. 479. l0») Rep.: Idem, afb. 490. 10») Rep.: Busch, afb. 333.
110
) Rep.: Zschelletzschky, Tafel XXII, В. 152.
m
) Zie bijv. de gegevens over de speellieden, die in het eind van de 15de en het begin van de 16de eeuw de
maaltijden van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch opvrolijkten (A. Smijers. De Illustre LieveVrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch T. N. Af. XIII en XIV). Natuurlijk traden er in de middeleeuwen wel eens
drie speellieden te zamen op. Zie voor een vrb.: Van Hasselt I, blz. 250.
112
) Zie over dit schil der^: W. Schone. Die Versuchungen des heiligen Antonius. Ein wenig bekanntes Bild im
Escorial.
J. d. p. K. 1936, blz. 57 vlgg.
113
) Schone houdt haar voor Frau Welt en begrijpt van het schilderij niet veel, daar hij niet op de hoogte is van de
ontmoeting van Antonius met de duivel-koningin.
"1 1*5 ) Rep.: J. d. p. K. 1936, blz. 61. Afb. 80.
) Deze groep doet denken aan die van de gehoornde Mozes en andere heiligen op een Utrechtse miniatuur
van ca 1425. Rep.: A. W. Byvanck. Utrechtsche miniaturen. Het Gildeboek VI, blz. 188, afb. 57; Byvanck en Hoogewerff,l l epi. 142, A.
) Zie blz. 7.
" ' ) Tot de reeks miniaturen, welke de Franse primitief Robin Fournier van Avignon in 1426 aan het leven van
St Antonius wijdde, behoort een groep, waarin het avontuur van Antonius met de koningin behandeld wordt (rep.:
Archaeologia LXXXIII, bij blz. 19 en 20). De stijl van deze miniaturen en de costumes der personages doen denken
aan die van het schi denj uit ca 1410 en aan het werk van Van Eyck. Zie voor schilderijen met scènes uit het verhaal
van de duivel-koningin: blz. 109. l l e ) Zie blz. 7.
lu
) Rep.: Tolnay, pi. 40. Smits (blz. 201) heeft deze voorstelling niet begrepen: „In een nis staat op een altaar
een kruisbeeld met kaars, waarnaast een als engel verkleede vrouw komt toekijken met biddende handen."
120
) Dat de heilige zich op de plaats bevindt waar hij pleegt te bidden, zoals Baldass (blz. 37) wil, is niet juist.
1!!1

lia

) Zie blz. 6.

1M

) Blz. V I I I \

) Veth (blz. 33) noemt de vrouw „een meesterlijk getypeerde courtisane", Knuttel {Gids, blz. 69) ziet in haar
„de groóte hoer". Geen van beiden brengt haar echter in verband met Antonius' ontmoeting met de duivel-koningin.
lï4
) Dit wordt zowel in de Gulden Legende als in het Vaderboek verteld. Zie voor een schilderij en een miniatuur,
die dit onderwerp behandelen: R. Klapheck. Der Dom zu Xanten und seme Kunstschatze. Berlin 1930, blz. 116; Archaeologia LXXXIII, blz. 1 vlgg., pi. II, nr 2.
126
) M. W. I, 424 en 857; W. N. T. IV, 2359. Men vindt de uitdrukking bovendien in Bijns, blz. 336.
12β
) Zie blz. 134.

48

H O O F D S T U K Vili
DE

SPEELMAN-BEDELAARS

WEE SPEELLIEDEN NADEREN DE TAFEL om spijs of drank in ontvangst te nemen. Zij verschijnen hier
als bedelaars, hetgeen niets bijzonders is, daar in de middeleeuwen speellieden — het woord in
zijn ruimste betekenis genomen — vaak hun beroep van muzikant, liedjeszanger, voordrager van
verzen, kunstenmaker, danser, koorddanser, jongleur en toneelspeler met dat van mendicus afwisselden1).
In de Nederlandse bewerking van het Liber Vagatorum zijn niet alleen bedelaars, maar ook speellieden
bezoekers van het armhuis 2 ). Vele beroepsbedelaars hadden bovendien een muziekinstrument, bijv.
een draailier, luit of harp bij zich om een schone schijn aan de bedelpartij te geven. Het is mogelijk
dat de blinde 1 i e г e m a η met het mismaakte been permanent van de publieke liefdadigheid leeft,
maar de l u i t e n a a r is eerder een speelman van professie, die in behoeftige omstandigheden ver
keert 3 ).
Laatstgenoemde draagt een p e n n i n g 4 ) , waarop een wapen afgebeeld is, dat uit twee horizontale
banen bestaat. De bovenste is rood, de onderste wit. In de rode baan bevindt zich een zwart figuurtje,
waaruit niet valt op te maken wat het voorstelt. Het lijkt wel iets op een vliegend dier.
Ronde penningen en metalen of geborduurde schildjes komen in de 15de en 16de eeuw veelvuldig
als distinctieven van allerlei aard voor. Men treft ze aan bij boden 5 ) en soldaten e ), ook ambtenaren
dragen ze 7 ), maar bovenal sieren zij de klederen van speellieden, narren, zangers, goochelaars en
andere kunstenmakers en fungeren zij als bedelaarsinsignes.
Zij die voor het vermaak zorgden en in dienst van stadsbestuur of aanzienlijken stonden, droegen
een penning of schildje met het wapen van hun werkgever er op. Verlieten zij hun vaste betrekking en
gingen zij zwerven, dan bleven zij voor de reclame het teken dragen. Het zal ook wel eens voorgekomen
zijn, dat rondtrekkende speellieden — het woord weer in zijn ruimste betekenis — zich de distinctieven
welke een aanzienlijk heer zijn personeel gaf, bedriegelijk aanschaften ten einde daarmee op het publiek
indruk te maken. Soms ontvingen varende luiden penningen of schildjes als beloning van hen, voor
wie zij optraden.
Het lijkt, dat de luitenaar zijn onderscheidingsteken op een van de genoemde drie manieren ver
kregen heeft. De man is een aan lager wal geraakte speelman, die nog vol trots — men lette op zijn
houding! — het teken draagt, dat van beter dagen spreekt.
Kwamen op de speelmansinsignes wel kleuren voor? Waarschijnlijk niet. Dan zou de penning van
de luitspeler dus niet geheel naar de werkelijkheid geschilderd zijn en hebben de k l e u r e n van het
wapen, waarschijnlijk ook het f i g u u r t j e , een bedoeling. Om, hekelend, precies het wapen van
stad of heer aan te duiden, die de speelman eens voor zijn spel beloonde of in wiens dienst hij stond?
Het wapen is echter niet herkenbaar. Waarschijnlijker lijkt daarom de volgende hypothese. Op een
Bekoring van de H. Antonius van Pieter Huys e ) komt een bedelaar voor, die sterk de invloed van
onze luitist verraadt. Hij draagt een penning, waarop Huys, om de bedelaar te hekelen, een soort
wandluis geschilderd heeft. Een Jobsvoorstelling, misschien van dezelfde schilder, vertoont een groot,
9
10
rond speelmansdistinctief met het conterfeitsel van een schorpioen ) of een kreeft ). En een speelman
van Bosch zelf, ni. de doedelzakker op de Bruiloft te Kana, heeft een penning met een halve maan
erop l l ) . Hebben nu ook de kleuren rood en wit en het zwarte figuurtje een de speelman-bedelaar
hekelende functie? Waren rood en wit, evenals rood en geel, kleuren die de dwaasheid symboliseren?
Op Bruegels Strijd tussen Vasten en Vastenavond zwaait een volgeling van de laatste een vlag met
een rode, een gele en een witte baan 1 2 ). Rood en wit waren echter ook de kleuren van het oude hertog
dom Brabant.
Bosch heeft de luitenaar een s n u i t v a n e e n v a r k e n gegeven. Op een hekeling van
armoedzaaiers verlengde hij er het gelaat van een bedelaar mee 1 3 ) . Voor de middeleeuwer had het
varken allerhande symbolische betekenissen in ongunstige zin. Het dier was een zinnebeeld van de
zwelgzucht en de onmatigheid, ook meer in 't bijzonder van de drankzucht. Het veelvuldig gebruik
van varkensvlees op Vastenavond heeft misschien aan het ontstaan van de symboliek der zwelgzucht
meegewerkt. Van Aken of een imitator schilderde een speenvarken aan een spit te midden van Vasten-
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avondvierders 1 4 ). Varkenskop 1 5 ), -pootje16) en -worst17) zijn bij Bosch o.m. symbolen van de on
matigheid, mede onder invloed van hun functie als Camavalsspijs. De Vlaamse karikaturist Van Tielt
(ca 1350) beeldde een varken af, dat in een processie als de patroon der zwelgers op een draagbaar door
apen rondgevoerd werd 18 ). De Onmatigheid van Cornells Anthonisz. (ca 1499—1553?) draagt een
varkenssnuit1B). Bruegel tekende een varken op zijn Gula en eveneens als symbool van de zwelgzucht
op zijn Fortitude. In Colijn Caillieu's Dal sonder Wederkeeren οι Pas der Dooi draagt Exces, de wapenheraut van Vrouw Dood, op zijn kleed een zwijn geborduurd 2 0 ). Een 16de-eeuws refrein spreekt van
„een versmoordt dronckaert als een zwyn" 21 ), en een 16de-eeuws lied van „droncken drincken als een
swyn" 2 2 ). In het Spei van sinnen van de Hel van 'f Brouwersgilde worden Bacchus-dienaren vergeleken
met „ontijdige ( = vuile) verekens"23) en „droncken swijnen"24). Een uitgehangen varkenskop diende
vroeger wel als teken van herbergen ^) en Vondel liet de stedehouder Lucifer in een monster veranderen,
dat de kenmerken van zeven dieren vertoonde, waar „een vratigh gulzigh zwijn" er één van was 2e ).
Onze middeleeuwse beeldende satirici kenden het varken niet alleen als een symbool van de
gulzigheid, maar ook van de wellust en de smerigheid 2 '). In het vroeger aan Gerson toegeschreven
Compendium Theologicae Veritatis is het dier het zinnebeeld der onkuisheid 28) en op een 15de-eeuwse
Duitse houtsnede heeft deze hoofdzonde een varken op haar schild staan 2e). Tot derijdierenin Bosch'
Tuin van de Wellust behoort ook een zwijn **). „Zo lui als een varken" is nog thans een bekend gezegde.
Al deze ongunstige betekenissen hebben, te zamen met het verhaal uit de Bijbel van de duivelen,
door wie de zwijnen in het land der Gadarénen getempteerd werden, het varken tot een dier gemaakt,
in welks gedaante men zich soms de duivel voorstelde ^).
Het maakt de indruk, dat in de Nederlanden het varken in de 15de en 16de eeuw vooral de zwelgzucht (drankzucht) en de onmatigheid symbohseerde. Bosch zal waarschijnlijk deze slechte eigenschappen in de snuit van de luitenaar hebben willen weergeven.
Op het hoofd van deze speelman-bedelaar staat een к e г к u i 1. Die vogel is hier een symbool
van het lichtschuwe en domme **).
Jeroen plaatst graag een voorwerp, dat ons iets naders over een persoon vertellen moet, op diens
hoofd. Zo siert een ketel, welke bestemd is voor het beslag van de Vastenavondpannekoeken, het hoofd
van een Carnavalsvierster э з ), een beker dat van een pretmaker in een schip 3 4 ), een boek (het futselboek?) dat van de vrouw bij de keisnijder 3 5 ), en prijken uilen op de hoofden van koppelaarsters 3 e ).
De speelman-bedelaar draagt een van zijn schouders afhangend k l e d i n g s t u k , dat een
manteltje lijkt te zijn — het schilderij is hier tamelijk onduidelijk, zodat men het „gewaad" niet goed
kan definiëren —, waaraan een schubachtige, staartvormige sliert bevestigd is, die over de rechter
schouder gaande, langs het lichaam van de man afhangt. De kleur van het geheel is donkergroen.
Is het een fantastisch costuum, door de speelman gemaakt om de aandacht van het publiek te trekken
en invloeden vertonende van de dracht der aanzienlijken uit het begin der 15de eeuw 8')?
Aan de gordel van de luitenaar hangt een b e u r s . Het lijkt wel of het m e s dat men er bij ziet,
van achteren er doorheen gestoken is en met de punt door de bodem gaat. Als dit zo is, moet men
aan de passage uit het Kerelslied denken:
Met eenen zeeuschen knive
So gaet hi duer sijn tassche,
hetgeen betekent: hij maakt met zijn mes een gat in zijn beurs, d.w.z. hij verkwist zijn geld 38).
Onder zijn arm draagt deze man een 1 u i t. Op een blad met schetsen van bedelaars en gebrekkigen
beeldde Bosch verscheidene arme speellieden af, die eveneens zulk een instrument bij zich hebben 3e).
In de rechterhand houdt hij een ketting, waaraan een h o n d j e vastzit, dat een rode narrenkap met
belletjes draagt. Enkele andere werken van Jeroen vertonen ook dit hondje, o.a. het schilderij van de
goochelaar, waar er een hoepeitje bij staat m). Hieruit blijkt, dat het gedresseerd is. Speellieden — tot
hen behoorden ook de goochelaars — heten zo'n beestje kunstjes vertonen ^). Het diertje loopt schuins
achter de speelman. Wijst dit op het gezegde: „De hiet un hundje neve zich loope", d.i. hij is verwaand ^)? De houding van de bedelaar en zijn gelaatsuitdrukking steunen deze hypothese.
De typische houding van de man, die wij ook elders bij Van Aken terugvinden43), lijkt zoals
reeds eerder gezegd is, ontleend te zijn aan een gravure van de Meester der Hoven van Minne, of aan
50

daaraan verwant werk. Bij die graveur is zij weer een overdrijving van een stereotiepe houding, waarin
de Bourgondische schilders uit het begin van de 15de eeuw hun vrouwelijke sujetten gaarne plaatsten **).
De luitenaar wordt gevolgd door een b l i n d e l i e r e m a n , die met zijn rechterhand het
kleed van zijn maat vastgegrepen heeft om zich door hem te laten leiden. Twee moeizaam voortstrompelende bedelaars, waarvan de een (een blinde) de ander (een kreupele) vasthoudt, beeldde Jeroen
af op de achterkant van een zij luik van het Laatste Oordeel te Wenen 45), terwijl een gravure welke
door Pieter van der Heyden waarschijnlijk naar een compositie van Bosch gestoken is, tweemaal een
paar blinde bedelaars vertoont, die in een sloot vallen 4e ). In genoemde voorstellingen zijn de spreekwoorden „Kreupelen en blinden komen altijd achter" 47) en „Als de ene blinde de andere leidt,
vallen ze beiden in de gracht" 48) weergegeven. Cornelisz Massys verwerkte het motief der blinde
bedelaars die in een gracht vallen, in een gravure 4e), waarop Bruegels aangrijpend schilderij van de
parabel der blinden waarschijnlijk teruggaat ^). Dit motief is ook in onze literatuur bekend. In het
16de-eeuwse Esbatement van de Dove Bitster nl. lopen drie blind geworden mannen, die (blijkens vs 357)
steun bij elkander zoeken, in het water 61). Bosch kan ook in dit motief gewerkt hebben naar miniaturen.
Een waarschijnlijk Vlaamse miniaturist uit de 14de eeuw althans beeldde vier blinden af, die elkaar
vasthouden52).
De blinde draagt een d r a a i l i e r , een instrument dat gaarne door blinde bedelaars gehanteerd
werd 6S). Als één der mannen uit de Dove Bitster merkt, dat hij niet meer zien kan, zegt hij (vs 235 vlg.):
„t Waer noot dat ick nu cost spelen op de liere,
blint man, arm man, so ick selver bekinne" M ).
Op een schetsblad van Bosch 55) en op de bovengenoemde gravure van Pieter van der Heyden
ziet men eveneens zulk een blinde bedelaar met lier, in het eerste geval wordt de man door een hondje
geleid5e).
Het r e c h t e r b e e n van de liereman is verminkt.
Het type van de bedelaar met een mismaakt been dat op een kruk vastgebonden is, komt in de
15de- en 16de-eeuwse beeldende kunst en nog later bij ons veelvuldig voor " ) . Trouwens, reeds op een
Vlaamse miniatuur uit de 11de of 12de eeuw treft men twee zulke gasten aan, die elkaar in de haren
vliegenБ8). Het type maakt deel uit van de grote groep verminkte bedelaars, die er in de middeleeuwen
waren en waarvan wij er velen zo meesterlijk op enige schetsbladen van Jeroen weergegeven vinden 5 9 ).
Nog een ander type leren wij op ons schilderij kennen: het is de f i g u u r, die m e t een soort h o g e
h o e d op het hoofd en een mantel om de leden geslagen, op het plankier ligt te wachten tot men ook
hem een deel der spijzen geven zal ^). Zijn b e e n , waarvan de man het publiek wijs wil maken, dat
het door foltering afgekneld is, heeft hij, om medelijden op te wekken, op een d o e k tentoongesteld.
Links daarvan ligt de v o e t b o e i, waarin het been zogenaamd vastgezeten heeft, rechts van de man
rust zijn k r u k , terwijl links van hem boven de balustrade nog een stuk van de andere kruk zichtbaar is.
Dergelijke doeken, waar voorbijgangers hun penningen op wierpen en die vaak door de bedelaar
met enige stenen bezwaard werden, zijn, evenals genoemde voetboei, meermalen door onze schilders
en tekenaars afgebeeld β1 ). De schooier met het afgeknelde been heeft Bosch nog tweemaal op zijn
schilderijen vereeuwigd, nl. op een paneeltje van de H. Antonius als kluizenaar e2) en op het linker
e3
buitenluik van het Laatste Oordeel te Wenen ). Het was een bekend bedelaarstype, waarover ook
e4
in het Liber Vagatorum het een en ander geschreven staat ). „Die eene van deze", leest men er, „en
heeft geenen voet, die andere en heeft geenen schenckele, en die derde geen hant of armen. Item
sommighe van deze hebben ketenen (in ons geval een voetboei) bij haar liggende ende segghen dat
si ghevangen gelegen hebben om onschult." Maar met hun verhalen bedrogen ze vaak de medelijdende
lieden. Zo vertelt hetzelfde boek (blz. 22) van zulk een bedelaar, die voor de kerk zat, „ende dése hadde
van eenen dief eenen schenckel aan die galge af ghesneden, ende hadde desen schenckel voor hem
liggende, ende hadde zijnen goeden schenckel met banden op gebonden" **"). Het bedrog werd ontdekt
en de bedelaar koos het hazenpad. Maar later werd hij „aan die galghe ghehanghen, ende den dorren
schenckel hangt by hem". Deze mendici worden in het Liber Vagatorum „Klinckeneeren" genoemd,
omdat zij dikwijls de aandacht der mensen tot zich trokken door het luiden van een klokje. Een bedelaar
met zulk een klokje werd door Bosch ββ) en door Pieter Balten " ) afgebeeld.
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Mogen er al enigen geweest zijn, die veinsden verminkt te zijn e8 ), de middeleeuwse en 16de-eeuwse
bronnen leren ons, dat door de toentertijd zeer strenge lijfstraffelijke rechtspleging het land bevolkt
werd met een leger van bedelaars, wier oren afgesneden, vingers, duimen, handen of voeten afgehouwen en ogen uitgestoken waren e9 ). Het toepassen van strenge straffen voor soms kleine overtredingen was het gevolg van het feit, dat vooral in de 15de en 16de eeuw de zwervers een ware plaag
voor de bevolking vormden. Schrijvers als De Roovere en Everaert zijn dan ook fel op hen gebeten 70 ).
In een boekje dat in 1526 het licht zag, leest men, dat de bedelarij in het begin der 16de eeuw zulk een
omvang had aangenomen, dat mensen die gemakkelijk met de arbeid van hun handen aan de kost
konden komen, gingen bedelen. Noch de meesters in de steden, noch de boeren op het land konden
genoeg gezellen vinden om het werk te doen. De dienstboden liepen weg en gingen aan het schooien 71).
Bosch beschouwde de bedelaars daarom niet met een medelijdend hart — de koele manier waarop hij
hen o.a. op zijn schetsbladen weergeeft, getuigt dit —, hij gebruikt hen slechts als schilderachtige,
bizarre sujetten of als typen die hij kan hekelen.
Van de twee speelman-bedelaars en de zittende mendicus heeft Jeroen duivelfiguren gemaakt 72).
D e d u i v e l s s t a a r t , waarin het hemd van de liereman van achteren uitloopt en de tot een klauw
vervormde s t o m p van het uitgedroogde been van de schooier met hoge hoed accentueren het diabolische. Bosch is niet de schepper van het type van de duivel voorgesteld als een bedelaar met een
misvormd been 73 ). Lang vóór hem tekende een waarschijnlijk Vlaamse miniaturist een bedelaarduivel, wiens mismaakte voet op een kruk rust, en die, met behulp van een hellewicht dat op een
doedelzak blaast (speelman-duivel !), een koning, een bisschop en een ander, niet te definiëren persoon,
op een kruiwagen naar de hel brengt 74). Dit satanstype maakte ook in de Rederijkersstukken zijn
verschijning. Duivels en sinnekens komen herhaaldelijk op krukken ten tonele, soms als een kreupele
bedelaar 75 ).
Heeft dit duiveltype zijn oorsprong in onze beeldende kunst en letterkunde te danken aan het feit,
dat men de bedelaar verachtte en de verminkte slechte karaktereigenschappen toeschreef 76)? Of moet
men het vergelijken met de duivel, de Duitse „Hinkebein" en de Franse „diable boiteux", voor het
ontstaan waarvan men verschillende theorieën heeft? Men ziet in hem het resultaat van het neerstorten
van Satan in de hel, of denkt aan de dreigende woorden van Thor, dat hij Loki met lamheid slaan zal,
of voert aan, dat ook Hefaistos mank was 77 ). Is de zaak niet eenvoudiger? De middeleeuwer geloofde
immers, dat de zoon der duisternis, wanneer hij zich in mensengedaante vertoonde, kenbaar moest zijn
aan een gebrek. Men denke slechts aan de eenogige Moenen uit Mariken van Nieumegen en herinnere
zich zijn woorden:
Wi gheesten en hebben dye macht niet, dats verloren 78 ),
Ons te volmakenne doer gheen bespreek 7e ):
Altoos es aen ons eenich ghebreck,
Tsi 80) aen thoot, aen handen oft aen voeten 81).
Het diabolische element in de speelman is elders in dit boek behandeld M ).
Het p a d a c h t i g e b e e s t j e achter de liereman en -het h a g e d i s a c h t i g e d i e r dat
vóór de luitenaar met zijn pootjes tegen de tafel leunt, zijn diabolische dieren 83 ). Is de, extra „kaal"
geschilderde, pad hier tevens symbool van de armoede 84)?
De speelman-bedelaars worden door t w e e h o n d e n gevolgd. Moeten wij hierbij denken aan
het 16de-eeuwse spreekwoord „Ну heft een tijt lanck voer die honden gelopen" 8S)? Volgens een later
getuige betekent het: hij heeft een tijd lang „omgezworven als een landloper en bedelaar, waar op de
honden gebast hebben" 8 e ) .
KORTE

SAMENVATTING

In de beide diabolische speellieden die de tafel naderen, hekelt Bosch speelman-bedelaars. De
luitenaar is waarschijnlijk een speelman van professie, die in behoeftige omstandigheden verkeert.
De mismaakte, blinde liereman is eerder een beroepsmendicus.
De penning, waarvan kleuren en voorstelling een satirieke functie kunnen hebben, wijst op het
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speelmansambt van de luitenaar. Deze heeft een varkenssnuit. Het zwijn dient men hier als een symbool
van de zweigzucht (drankzucht) en onmatigheid te zien. De kerkuil op het hoofd van de speelman is
waarschijnlijk een zinnebeeld van het Hchtschuwe en domme. Indien het mes door de beurs steekt,
betekent dit, dat de man zijn geld verkwist.
Een gedresseerd hondje loopt naast zijn meester. Dit kan er op wijzen, dat de laatste verwaand is.
Zijn trotse houding steunt deze veronderstelling.
Op het plankier ligt een bedelaar te wachten tot ook hem een deel der spijzen uitgereikt zal worden.
Zijn af geknelde voet heeft hij op een doek tentoongesteld. Links en rechts van de mismaakte bevinden
zich zijn krukken, terwijl links van de doek de voetboei ligt, waarin het been zogenaamd vastgezeten
heeft. In hem hekelt Bosch de schooier die, voor een misdrijf met verminking gestraft, op bedriegelijke
wijze het medelijden van de goê gemeent tracht op te wekken.
Twee honden volgen de speelman-bedelaars, hetgeen misschien zeggen wil, dat de mannen als
landlopers rondgezworven hebben.
Het is mogelijk, dat de pad achter de liereman de armoede symboliseert; in elk geval accentueert
hij, te zamen met het tegen de tafel leunende hagedisachtige wezen, het diabolische.

NOTEN
') Zie M. W. II, 1971 en VII, 1662. a ) De Meyere en Baekelmans, blz. 59.
3
) Uit het volgende blijkt dat Brion {La Renaissance. Janvier 1939, blz. 28) ten onrechte meent, dat de luitenaar
een edelman is, die een bepluimde muts op zijn tapirsnuit draagt. De speellieden zijn verder geen „figurants du bal
fantasque", dat volgens Roger—Marx {La Renaissance XIX, Mars-Avril, blz. 16) hier ter ere van de vrouw naast
Antonius gegeven wordt.
*) Zie voor speelman- en bedelaarsinsignes blz. 155 vlgg. 5) Blz. 10.
") Op Bosch' Doornenkroning in het Escoriaal (rep.: Tolnay, pi. 95); op Goosen van der Weydens voorstelling
uit de legende van de heilige Dymphna (rep.: W. Burger. Die Malerei in den Niederlanden, 1400—1550. München 1925,
Tafel 165); op Bruegels Ira; op een gravure van Peter Flötner draagt een trompetter uit het leger zo'n distinctief (rep. :
E. F. Bange. Peter Flötner. Leipzig 1926, Tafel 20). De soldaat op Bosch' Doornenkroning (hij is geen beul, daar er
in de Bijbel alleen sprake is van krijgsknechten, die bij de Doornenkroning Jezus kwelden, draagt een insigne waar een
tweekoppige adelaar op afgebeeld staat. Volgens Mela Escherich {Eine politische Satire von Hieronymus Bosch. Zs. f.
Kunstgeschichte IX, blz. 188 vlgg.) symboliseert de krijgsman de macht der Habsburgers, daar hij als kenteken de
dubbele adelaar der Habsburgers draagt. Christus zou dan Karcl de Stoute voorstellen. Deze hypothese is echter
geheel foutief. De dubbele arend was het wapen van het Heilige Roomse Rijk. Jeroen en zijn tijdgenoten beschouwden
dit rijk als een voortzetting van het Romeinse wereldrijk. Daarom schilderde de Meester van het Altaar te Schöppingen
omstreeks 1460 het embleem op een wapenschildje aan de gevel van het rechtshuis van Pilatus. Een wapenschild met
hetzelfde teken bracht hij aan op de poort van Jeruzalem. Daar wordt het geflankeerd door de letters S.P.Q.R., waar
met R. dus Romeinse rijk bedoeld wordt. Rep.: Busch, afb. 7 en 9. Op een schilderij van Jan Joest van Kalkar prijkt
het teken achter Pilatus (rep.: C. P. Baudisch. Jan Joest von Kalkar. Bonn 1940, blz. 43). En Pieter Pietersz. laat nog in
1570 een Romeins soldaat een standaard met de dubbele adelaar dragen (rep.: Hoogewerff IV, blz. 552). Het insigne van de soldaat bij Bosch geeft dus slechts te kennen, dat de man een Romeins krijgsknecht is.
') De te paard gezeten ambtenaar van het gerecht op Bruegels Superbia draagt een schildje. Ook Bruegels
schoolmeester (rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 142) heeft er een. Behoort hij tot het „gemeentepersoneel"? En eveneens de man, die op Bruegels spreekwoordenschilderij „het met manden vol uitdraagt". Van Gils (I, blz. 23) vraagt:
„belastingplaatje of herkennings-teken van een belastingcommies?"
8
) Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen, nr 25.
») Zie blz. 149 vlg. 10) Blz. 170, noot 25. Rep.: Lafond, bij blz. 32. " ) Blz. 218.
" ) Rep.: Glück. Bilder, Tafel 5. l s ) Rep.: Lafond, bij blz. 102. Afb. 43.
" ) Op het schilderij genoemd op blz. 197, noot 11.
15
) Op het middenpaneel van de Hooiwagen-triptiek, waar een varkenskop boven een vuurtje gebraden wordt
(rep.: Baldass, nr 36) en op de Vastenavondvierders in een Zaal, waar een man er een aan een spit over zijn schouders
draagt {afb. 36 en 48).
le
) Zie blz. 177. " ) Blz. 176. " ) Rep.: Gazette des Beaux Arts 1909, II, blz. 96.
1
') Rep.: Kunstgeschiedenis, blz. 149.
20
) P. de Keyser. Colijn Caillieu's Dal sonder Wederkeeren of Pas der Doot. 's-Gravenhage 1936, blz. 135.
21
) Bijns, blz. 353. " ) Antwerps liedboek, nr XXXVII, str. 4, 6. Vgl. Jan Steen's brakende dronkaard met
snuffelend zwijn in het Mauritshuis.
") Vs 193 (Erné. Spelen). 21) Idem, vs 601. aa ) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 58.
2e
) Vs 1953. Ook Molsdorf (nr 1080) kent het varken als symbool van de onmatigheid; zo ook een Franse miniatuur (rep.: Mâle. Art religieux, afb. 178), terwijl Beham varkens bij zwelgende mannen en vrouwen afbeeldt (rep.:
Von Lichtenberg, Tafel XVI). 27) Van Moerkerken, blz. 193. 2e) De Weert, blz. 59. 2e) Haberditzl, Tafel CVII.
ao
) Rep.: Baldass, nr 49. Zie voor andere vrbb. van het varken als symbool van de wellust: H. Chaumartin.
Le compagnon de Saint Antoine. Etc. Paris z.j. (1930), blz. 4 vlg.
31
) Bijv. De Vooys. Legenden, blz. 170; Champfleury, blz. 87 en 93.
82
) Zie blz. 161. S3) Rep.: Tolnay, pi. 103, a.
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*') Rep.: Lafond, bij blz. 70. Of is de tekening, die waarschijnlijk vervaardigd is naar Bosch' Schip met Pretmakers, van de hand van een imitator? Bij 15de- en 16de-eeuwse Duitse kunstenaars treft men soms dansende mannen
aan met een grote drinkbeker op het hoofd. Bijv.: E. W. Bredt. Der Handschriftenschmuck Augsburgs im XV Jahrhundert. Strassburg 1900, Tafel XIII; Th. Raspe. Die Nürnberger Miniaturmalerei bis 1515. Strassburg 1905. Tafel X;
Hirth I, afb. 413—416. Waren zulke voorstellingen symbolisch of reëel bedoeld? »») Zie blz. 206. 8 ·) Blz. 158.
s
') Vrbb.: Schultz, Tafel XXIII, 2; Η. Martin. Le Terence des Ducs. Paris 1908, afb. 131; uit later tijd: Lehrs
Schongauer, Tafel LXIV. Merkwaardig is, dat op een omstreeks 1450 in de Nederlanden vervaardigde miniatuur in
Les Miracles de Notre Dame (zie blz. 265; afb. 60) een man uit de gegoede stand zakachtige mouwen draagt, welke
door een muzikant op een 16de-eeuwse gravure, die Bosch-motieven vertoont, nagebootst zgn (rep.: Lafond, bij blz.
96; afb. 132).
38
) E. Verwijs. Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. 4de uitgave bezorgd door F. A. Stoett. Dl III,
Zutphen
1924, blz. 130 en 199.
3
') Rep.: Tolnay, pi. 104, b. " ) Rep.: Tolnay, pi. 2.
" ) Bij Kiliaen (blz. 917) heet zo'n hondje een Gouchelaers hondt. Een gedresseerd hondje komt verder bij Bosch
voor: op een Vastenavondvertoning (rep.: Catalogue Goudstikker, nr 34, 3; afb. 36); op het hoofd van een bedelaar
(rep.: Tolnay, pi. 110, b), tenzij de voorstelling hier iets met een spreekwoord te doen heeft: vgl. „de hond op zijn rug
hebben" d.i. zeer lui zijn {Ts. LUI, blz. 84); bij een pretmakersgezelschap in een ei (rep.: Tolnay, pi. 116, c). Een
hondje met een narrenkap op hoort eveneens bij een luitenaar op een gravure met een pretmakersgezelschap (rep. :
Lafond, bij blz. 96; afb. 132). Het hondje op het boven beschreven schilderij uit omstreeks 1410 (zie blz. 44) is wel
niet voor kunstjes afgericht, maar een geleidehond voor de blinde speelman. Een door een hond geleide
blinde werd
v
ook door een waarschijnlijk Vlaamse miniaturist uit de 14de eeuw (rep.: Romance of Alexander, fol. 77 ) en door Bosch
zelf (rep.: Tolnay, pi. 104, b) afgebeeld.
" ) Ts. LUI, blz. 84: dialect van Weert (Limburg).
" ) Zie de danser rechts op de voorgrond van een Vastenavondvertoning (rep.: Catalogue Goudstikker, nr 34, 3;
afb. 36).
" ) Zie bijv. de miniatuur van de maand April in de Très riches heures du Duc de Berry (van de hand van de
gebroeders Van Limburg, uitgevoerd tussen 1410 en 1416). Afgebeeld in P. Durrieu. Les très riches heures de Jean
de France, Duc de Berry. Paris 1904.
*·) Rep.: Tolnay, pi. 65, a.
*') Rep.: Lafond, bij blz. 94. Volgens Baldass (blz. 233) gaat de gravure terug op een verdwenen schilderij.
*') Zie voor 16de-eeuwse vrbb.: Harrebomée I, blz. 62.
") Zie voor 16de-eeuwse vrbb.: Harrebomée I, blz. 61. Dit spreekwoord is ontleend aan MattheüsXW : 14. Dat
het paar tweemaal op de gravure voorkomt, wil volgens Baldass (blz. 18) zeggen „dass der Vorfall nicht einmalig ist,
dass die Torheit der Welt sich stets wiederholt".
" ) Rep.: Tolnay. Bruegel, pl. LXXIV. " ) Zie Tolnay. Bruegel, blz. 71.
" ) Joh. С. Daan. Het esbatement van de Dove Bitster. Leuv. В. XXIX, blz. 1 vlgg., vs 386 vlg. " ) Rep.: Romance
of Alexander, fol. 74 v .
" ) Een 15de-eeuwse Bijbel (Hs. Den Haag, Museum Meermanno—Westreenianum 10 A 18, fol. 147') geeft er de
volgende beschrijving van: „Die lyre is een Instrument daer die blinde lude dick plegen mede ( = op) te spelen. Ende
is wel na gemaect als een védele, mer men drayt teynden Ende een scyve ( = rond voorwerp) strijct die snaren".
" ) inzie, begrijp. " ) Rep.: Tolnay, pl. 104, b.
" ) Blinde speellieden komen nog al eens in de middeleeuwse rekeningen voor. Waarschijnlijk zijn ze daar ook
meer bedelaars dan kunstenaars. Bijv. Van Hasselt. Kronijk, blz. 84 en Van Hasselt. Bydragen, blz. 223.
") Bijv. bij Geertgen tot St Jans (?): W. R. Valentiner. Aus der Niederländischen Kunst. Berlin 1914, afb. 14; bij
Bosch: Tolnay, pl. 104, b; pl. 110, b; Conway, pi. CXV; bij В. van Orley: Fierens-Gevaert III, afb. CLXXVII. Ook
bij Reeuwich: Lehrs, afb. 38.
5
') Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 36. " ) Rep.: Tolnay, pl. 104.
eo
) Gossart (blz. 107) zegt van deze figuur: „un magicien, assis contre le mur, a tracé par terre le cercle de la
kabbale, la poule noire et l'anneau", en Chastel (blz. 228): „un magicien à gauche trace avec sa baguette des signes
magiques". Combe (blz. 24) maakt hem zelfs tot „l'ordonnateur de toutes les monstrueuses apparitions qui s'enchevêtrent sur toute la surface du tableau". Baldass (blz. 246) dost hem uit „mit einem zylinderartigen Zauberhut".
Zulk een hoofddeksel droegen bedelaars echter wel meer. Een bedelaar met hoge hoed en mantel schilderde Bosch
ook op het middenpaneel van zijn Hooiwagen (rep.: Tolnay, pl. 32). De man wordt door een knaap geleid en is
waarschijnlijk blind. Hij is naar het leven getekend en daarom kan men zich moeilijk voorstellen dat de hoge hoed
exotisch is, zoals C. H. de Jonge (in Bijdrage tot de kennis van de Noord-Nederlandsche costuum-geschiedenis in de
eerste helft van de XVIe eeuw. Dl I. Het mannencostuum. Utrecht 1916, blz. 24 vlg.) meent, tenzij de bedelaar een
zigeuner is. Ten onrechte houdt ze de bedelaar op de Hooiwagen voor een „spookachtigen toovenaar".
" ) Men zie voor de doek: J. Sievers. Pieter Aertsen. Leipzig 1908, Tafel VII; F. Graefe. Jan Sanders van Hemessen.
Leipzig 1909, Tafel VII; С. Dusart: W. Bode und W. R. Valentiner. Handzeichnungen altholländischer Genremaler.
Berlin 1907, afb. 31. En voor de voetboei: Breviarium Grimani, de miniatuur voorstellende Petrus, verlost uit de
kerkerβ2 (rep.: I, 1124); Van Bastelaer. Estampes, та 133 en 135.
) Rep.: Tolnay, pl. 119, b. Het staat niet geheel vast dat het van hem is, maar het is in elk geval in zijn trant
geschilderd. " ) Rep.: Tolnay, pl. 65, b.
·*) De Meyere en Baekelmans, blz. 21.
" ) Lucifer straft dergelijke bedelaars in het Spel van sinnen van de Groóte Hel, vs 280 vlgg. (Erné. Spelen).
" ) Rep.: Conway, pl. CXV.
") Rep.: J. Casier et P. Bergmans. L'art ancien dans les Flandres (région de l'Escaut). Bruxelles et Paris 1914.
Tome III, pl. CCLIII.
") In een 16de-eeuws Taeffelspel van twee bedelaars (Van Vloten. Kluchtspel I, blz. 199 en 201) doen zich twee
gezonde bedelaars als gebrekkigen voor.
e9
) Zie o.a. J. W. Staats Everts. Bijdragen tot de geschiedenis der rechtspleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem.
Arnhem 1865, blz. 41; Poullet I, blz. 300 vlg.
">) De Roovere, blz. 155 vlgg., vs 803 vlgg. Everaert XIII, 131 vlgg.; XXXII, 247.
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71
) F. de Potter en J. Brœckaert. Geschiedenis van den Belgischen boerenstand tot op het einde der XVIIIe eeuw.
Brussel 1881, blz. 262. Zie voor deze bedelaarsplaag te onzent vrnl. in de eerste helft van de 16de eeuw ook nog:
A. Henne. Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique. Tome V. Bruxelles et Leipzig 1859, blz. 191 vlgg. en J. D. M.
Comelissen. Waarom zij Geuzen werden genoemd. Tilburg 1936, blz. 12 vlgg. en blz. 68 vlgg.
") Op zijn Val der Engelen schilderde Bruegel een duivel met het lichaam van een draailier (rep.: Tolnay. Bruegel,
nr 44).
7Э
) Een door sommigen ten onrechte aan Bosch toegeschreven pentekening (rep.: W. Hausenstein. Der BauernBrueghel. München u. Leipzig 1910, blz. 27) vertoont een duivel, uitgerust met een bedelaarspollepel, een houten
nap en een bedelzak, echter zonder lichaamsgebrek. Urs Graf beeldde in 1512 de duivel als een monsterachtig wezen
met een houten been af (rep.: H. Koegler. Beschreibendes Verzeichnis der Basler Handzeichnungen des Urs Graf.
Basel 1926, nr 17). 74) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 97.
'*) Zie voor duivels op krukken o.a. '/ Spel van St Trudo (Kalff. Trou, blz. 210 en Brands, blz. 96).
" ) Zie de volgende passage uit een 14de-eeuws tractaatje over de gelaatkunde (Belgisch Museum III, blz. 231):
„Meester Ypocras hiet sinen discipulen, dat si hen souden wachten iegen ( = zich moeten hoeden voor) die gene . . . .
die verminet sijn in enech let; want si sijn nidech ( = afgunstig) in allen dingen, ende quaet sprekende achter die gene
die wel haer vrient wanen sijn ( = menen te zijn)".
") Zie Jos Schrijnen. Duivelsnamen. Volkskunde XXI, blz. 6.
βί
eo
") daar is niets aan te doen. 7i) toverformulier.
) 't zij. " ) Beuken, vs 162 vlgg. ) Zie blz. 153.
e4
" ) Zie voor de hagedis blz. 110. ) Blz. 37, noot 18.
" ) Gemeene Duytsche Spreekwoorden: Adagia oft Proverbia ghenoemt. Etc. Peter Warnersen. Campen 1550, Fìlli 1 .
" ) Tuinman I, blz. 185.

HOOFDSTUK IX
DE GROEP MET H O N D E N EN MONSTERDIER

V

AN LINKS KOMT EEN LUGUBER GEZELSCHAP AANGESTAPT. T w e e h o n d e n hebben het plankier

reeds betreden. Hoewel klein van stuk, zijn het dieren die voor de jacht gebruikt worden en een
vechtpantser dragen, dat ze tegen de beten van het vervolgde wild beschermen moet ^ . Precies dezelfde
soort hond vindt men immers als jachthond afgebeeld op een 15de-eeuwse Franse miniatuur 2 ), voor
stellende de prins van Metz en zijn jagers, die het hert van de Heilige Clemens achtervolgen, terwijl
op een Franse gobelin uit het begin van de 15de eeuw 3 ) een beer door een jachthond aangevallen
wordt, die een dergelijk pantser draagt als onze dieren hebben. Het zijn dus uiterst vechtlustige beestjes,
die als maats naast elkander lopen. Hier is wellicht de uitdrukking in beeld gebracht, welke men vroeger
gebruikte met betrekking tot mensen, die in onmin met elkaar leven: „'t Is maat hond" 4 ), d.w.z. zij
zijn maats zoals honden maats zijn. Op Goeree en Overflakkee kent men de spreekwoordelijke uit
drukking: „Ergens den honsrok over an hebben", d.i. ergens boos over zijn 5 ). Honsrok (d.i. hondsrok)
kan de benaming van zo'n hondenpantser zijn geweest. Bosch bedoelt met het tweetal waarschijnlijk
twee personen die het slecht met elkaar kunnen vinden *). De naam van het soort hond dat afgebeeld
is, schijnt niet bekend. Het is mogelijk dat die naam een woordspeling bevat. Men denke aan „brak",
dat o.m. jachthond en pierewaaier betekent 7 ).
Jeroen schilderde een gepantserde hond ook elders, t.w. op het helletafreel van de Wellusttuintryptiek, waar hij hem een op de grond liggende zondaar pijnigen laat e ). Hij heeft hem hier
geheel tot een duivels ondier gemaakt, misschien onder invloed van de benaming voor de duivel „helse
hond". Op een gravure van Alart du Hameel, „Constantijn de Grote aanschouwt het Heilige
Kruis", blaft een gepantserde hond woedend tegen het paard van een der ruiters uit het gevolg van
de keizer ' ) . Deze keffer is wel de duivel, die zijn machteloze woede uit. Op de halsband van het dier
staat een wapen met een niet goed te onderscheiden figuurtje er op. Is het een duiveltje? Deze
gravure is waarschijnlijk gestoken naar de compositie van een anonyme Bossche schilder, die vermoedelijk
iets ouder dan Jeroen was en misschien invloed op hem uitgeoefend heeft 1 0 ). Een aan diezelfde
anonymus toegeschreven schilderij vertoont een ongepantserd hondje, dat in vorm verwant is aan het
tweetal op ons drieluik 1 1 ). Heeft Van Aken zijn beestjes ontworpen onder invloed van werk van zijn
stadgenoot?
De beide honden worden gevolgd door een m a n m e t d o n k e r e m a n t e l , w i t t e k a p
e n i j z e r e n h a n d s c h o e n e n 1 2 ) . Eenzelfde uitrusting (de kap is nu donker getint) draagt een
soldaat op Bosch' Doornenkroning van Christus in het Escoriaal 1 3 ). In de nieuwe duivel hekelt Jeroen
dus zeer waarschijnlijk de krijgsknecht als de schrik van burger en boer. Een kroniekje dat vertelt
van wat er tussen 1476 en 1501 in 's-Hertogenbosch en de Meierij gebeurde, maakt herhaaldelijk
gewag van de overlast, die stad en omgeving door vreemde soldaten aangedaan werd. Zo doodden
Duitse voetknechten in October 1481 bij Heze en Leende tweehonderdvijftig boeren " ) . In het Spel
van Sint Trudo zeggen twee duivels, die het knaapje Trudo op het slechte pad willen brengen:
lek sal hem doen slechten 15 )
Dees schorfte 1 β ) voetknechten,
Die tvolck verdrucken,
Als duyvelspechten,
Dy alle quaet rucken 1 7 ) ;
Teesen 1 8 ) en plucken
En niet en spinnen.
Ну sal noch op crucken
1β
Achter straten rinnen ).
De duivel van de ontucht treedt in het Volksboek van Christoffel Wagenaer op in de gedaante van
20
een landsknecht ). De betekenisovergang bij „ruiter", t.w. van straatrover, landloper, vagebond en
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bedelaar naar krijgsknecht te voet of te paard, pleit niet voor het gehalte dier soldaten, die dikwijls
uit straatrovers en vagebonden gerecruteerd werden21).
Allerlei dingen welke de soldaat-duivel bij zich heeft, geven zijn ondeugden zinnebeeldig weer.
Een schilderij, waarop Bosch losbandige pretmakerij allegorisch hekelt, vertoont o.a. naakte
mannen in het water 22 ). Zij zijn bij het nat, d.w.z. zij zijn dienaren van Bacchus 23 ). De montering
van één hunner bestaat uit een witte kap(?), een donkere mantel, een hoed zoals onze soldaat-duivel
er een op de uitgeholde boomstam draagt, en een ijzeren handschoen. Kap (?), hoed en handschoen
hangen in een struikje. De mantel ligt er onder. Het mes met de hoed en de platijnen (pantoffels of
muilen van leer met een houten zool 24 )) die rechts op de voorgrond liggen, behoren waarschijnlijk
aan een ander, hoewel de kerel op het middenpaneel ook platijnen draagt. De uitrusting bij het struikje
komt ongeveer overeen met die van deze duivel-soldaat en het is derhalve vrij zeker, dat Jeroen op de
allegorische voorstelling een krijgsknecht hekelt als een doordraaier en drinkebroer. Wanneer men
goed op de voorwerpen let, welke de diabolische krijgsman op het middenpaneel bij zich heeft, bemerkt
men dat Bosch dit ook op het Lissabonse drieluik doet.
Naast het wezen loopt een w i l d m o n s t e r , dat hij met een b o u t ( = pijl) in zijn bout
( = achtervierendeel) getroffen heeft. We hebben hier te doen met de vernuftige inbeeldbrenging van
de spreekwoordelijke uitdrukking „het eene bautken naar dandere senden" 25 ), hetgeen „zijn middelen
uitputten" betekent; misschien ook van het gezegde „zijn pijlen in 't wild verschieten" 2e ), d.i. zijn
krachten verspillen, hoewel het „wild" slechts door één pijl getroffen is. De man heeft verder „al zijn
pijlen verschoten", d.i. al zijn krachten verspild 27 ).
In deze uitdrukkingen en ook op het schilderij is de b o o g een zinnebeeld van de verkwisting 28 ).
Het monster op zichzelf is ook een duivel: het is een „wilt", d.i. een verscheurend dier 2e ), tevens hier
een symbool van de bandeloosheid, daar „wilt" ook toestand van bandeloosheid of teugelloosheid
betekenen kan 30 ). Het feit dat bout in de 16de eeuw niet alleen als aequivalent van pijl en achtervierendeel, maar ook als dat van „verlopen kerel" gebruikt werd 31), ondersteunt deze hypothese.
De soldaat-duivel heeft een d o o r n a c h t i g e s t o k (grijs van kleur met witte doornen) in
zijn hand. Nu plachten sommige dienaren van het gerecht zulk een stok te dragen, die roede genaamd
werd en, blijkens wat volgt, niet steeds gedoomd behoefde te zijn. De gerechtsbode in het baljuwschap
Rijnland droeg een „Roede ofte Doorne-stoxken" м ) . Zijn ambtgenoot te Antwerpen heette „corte
roede", omdat hij was „breviorem virgam gerens" 3 3 ) . De „langhe roede", „longam virgam gerens".
was een gerechtsdienaar die boven hem stond **). Onder een „Roydrager", een „dienaer vander corter
roeden", een „dyenere van der witte royen" en een „diender van der groender royen" verstond men
in de 16de eeuw in 's-Hertogenbosch politiedienaren van lage rang 3 5 ). Ook hogere dienaren van het
gerecht droegen een roede, die blijkens de afbeeldingen gedoomd of glad was. Bruegel tekende hen
met lange, gedoomde stokken op zijn Superbia en Justitia. P. Cornelisz. Kunst gaf er een weer met
een lange, gedoomde roede 3 e ), terwijl men in de Praxis rerum criminalium van Den Damhouder er
een met een lange gladde stok voorgesteld ziet 3 7 ). Als koning Nobel over de vos vonnis velt, heeft
hij, volgens een houtsnede uit het volksboek, eveneens een doornachtige stok in zijn p o o t 3 8 ) . De
provoost-geweldige droeg een rode roede 3 9 ). In al deze gevallen is de roede het zinnebeeld van de
rechtsmacht.
Is onze duivel nu geen soldaat, maar een lagere rechtsdienaar, bijv. een rakker, een uit hoofde
van zijn beroep veracht persoon? Daar zijn uitrusting zo veel gelijkt op die van de soldaat op de
Doornenkroning (er is in de Bijbel alleen sprake van krijgsknechten, die bij de Doornenkroning Jezus
40
kwelden )), moet men in hem een soldaat blijven zien en is het waarschijnlijk, dat Bosch hem een roede
in de hand gaf om een woordspeling te plaatsen. Zoals wij boven zagen, noemde men in 's-Hertogen
bosch een roededrager „roydrager" en roede „roy". Nu betekende „rooi" ook armoede ^ ) . Bedoelde
Jeroen met „roydrager" een drager van armoede? Een doordraaier zit immers dikwijls op zwart zaad 4 2 ) !
De man heeft r o d e k o u s e n aan. Is hij een „rooipoot"? Het woord lijkt onvindbaar, maar
het kan bestaan hebben en een samenstelling zijn met de stam van rooien in de betekenis van op los
bandige wijze rondzwerven 4 3 ), evenals het op het rechterluik door Bosch in beeld gebrachte „sloypoot"
een compositum is met de stam van slooien, in de zin van onvast, wankelend en waggelend lopen.
De soldaat-duivel „komt op de hond", d.w.z. stort zich in het verderf, in het ongeluk 4 4 ). „Komen
o p " betekent ook: komen na, volgen op 4 6 ). Mag men ook verband leggen tussen de h o η d e η en
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de roede van de krijger en denken aan het 16de-eeuwse spreekwoord „Men moet een stock voor den
honde dragen", d.i. men moet door zijn optreden vrees inboezemen 4e)? Deze raad zal menige gewapende
landloper zich ter harte genomen hebben.
Voor het gezicht van de „ruter" hangt een p a l i n g o f a a l . Op twee naar een originele Bosch
geschilderde voorstellingen van pretmakers in een ei hangt ook een paling of aal over een tak en wel
vlak bij een opengeslagen liedboek, waaruit het gezelschap zingt 4 7 ). Nu betekent aal ook bier 48 ),
terwijl Aal een vrouwennaam is, hetgeen de zegswijze „van (mooi) Aaltje zingen" in de betekenis van
drinken, feestvieren in de herberg, heeft doen ontstaan, van welk gezegde meer dan één 17de-eeuws
en waarschijnlijk ook een 16de-eeuws voorbeeld bekend zijn 49 ). Zingt men in het ei van Aaltje? En
loopt de roedrager achter „aaltje", d.i. het bier aan? Het staat wel vast. Bosch beeldde elders een schoenmakerspriem en uitwerpselen af om er ook het woord „aal" mee weer te geven 60 ). En een imitator
gaf een duiveltje een lepelaarssnavel (lepelaar = drinkebroer), waarin een aal hangt Б 1 ).
Zijn hoofd heeft deze soldaat gestoken in een geheel h o l l e b o o m , dus in de bast van een
boom 5 2 ). Een 16de-eeuws woord voor bast is schil(le) of schelfle) 5 3 ), terwijl „schil" of „schel" ook
geschil, onenigheid, strijd en „schelachtich" twistziek, kijfachtig betekende 5 4 ). Jeroen heeft met zijn
holle boom zeker te kennen willen geven, dat het brein van de krijgsknecht „schelachtich" is, te meer
omdat elders op het Lissabonse drieluik een schil en de bast van een boom een soortgelijke functie
hebben 5 Б ). Daarom is het niet waarschijnlijk, dat Van Aken met de bast een strop bedoelde en dat de
voorstelling een gezegde wil weergeven in de trant van „hij heeft de bast om de hals" of „zijn hoofd
steekt in de bast", waarmee de straf die zo vele zwervers wachtte, aanschouwelijk gemaakt zou zijn.
Boven op de holle boom steekt een h o e d . Evenals de zgn. Verloren Zoon en de toornige mannen
op Bosch' Ira, wier hoeden op de grond liggen, is de soldaat-duivel „buten hoede", d.w.z. hij kan zich
niet hoeden voor de slechte gevolgen van zijn gedrag of voor de zonde zelf, o.m. voor de twistzucht 6 e ).
Op de hoed staat d e v e e r v a n e e n f a z a n t e n h a a n . Zo'n veer komt ook elders bij Jeroen
als tooi van een hoofddeksel voor " ) . Hij heeft op het middenpaneel dezelfde functie als op het rechterluik. Daar wordt de uitdrukking „veer voeren", d.i. overdadig leven, gecombineerd met het begrip
fazant als lekkere spijs. De man heeft zich overgegeven aan de zonde der gulzigheid en deze heeft
hem berooid gemaakt. Geldt voor de kale „ruter" tevens het spreekwoord „Beter een stuk brood in
den zak dan eene veer op den hoed" 58 )? De soldaat-duivel loopt op ρ 1 a t ij η e η. Op platijnen gaan
of lopen betekent „veel gerucht maken, niet ongemerkt gaan" 6 9 ) .
Het in zijn bout getroffen monster is denkelijk aan miniaturen ontleend. Het vertoont een zekere
gelijkenis met monsterdieren op 14de(?)-eeuwse Vlaamse miniaturen e o ) , terwijl de overeenstemming
met een tekening uit Queen Mary's Psalter werkelijk treffend is β 1 ). Ook daar is het wezen door een
pijl geraakt.
Hoewel men in de soldaat-duivel met de twee honden geen voorstelling mag zien van een helse
geest, die van pijl, boog en jachthonden voorzien er op uittrekt om zielen te vangen, is het niet on
mogelijk, dat bij het ontwerpen van de voorstelling door Bosch' brein herinneringen zijn gegaan aan
beschrijvingen van duivelen, die zondaren met pijl en boog trachten te verschalken ^ ) . Zelf schilderde
hij een jager-duivel op het rechterluik van de Hooiwagen e 3 ) en op een St-Antoniustemptatie ·*).
Achter de „ruter" loopt een m a n m e t e e n a p e n s n u i t . Hij is in het rood gekleed, heeft
een gebroken kan op het hoofd, waarin een tak met bloempjes en bladeren steekt en draagt een rad
op een staak over zijn schouder. Op het rad, dat een wiel is waarop men de lijken van misdadigers
in de lucht verhief, ten prooi aan de vogelen des hemels, zit een kraai en ligt het ontvleesde been van
zo'n misdadiger. Het rad, de pot, de tak en het rode kleed wijzen er op, dat de man met de apensnuit
een beul voorstelt
Dat r a d m e t k r a a i e n o n t v l e e s d b e e n het attribuut van een beul kan zijn, is
duidelijk. Maar p o t e n t a k m e t b l a d e r e n zijn het eveneens. In de middeleeuwen gaf men
nl. op verschillende manieren bij het lijk van een boef aan, om welke reden hij terechtgesteld was:
„an trad van eenen moordenare stont een palster ю ) . An trad van eenen moortbrandere ββ ) hync
eenen pot, up trad van eenen straetroovere stont een rijs" e 7 ) . Met die pot werd eigenlijk een vuurpot
bedoeld, als symbool van brandstichting. Zo werd op de 25ste Februari 1491 even buiten Brugge
Jooris, bijgenaamd Hannekin de zot, onthoofd „ende ghesteld up een wyel, daer bonder β 8 ) an
hanghende 3 dagghen β 9 ), een pot met viere ende boven upt wyel staende een galghe ende eenen mey
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reys" 70). Nog in 1559 plaatste men onder het rad van een geëxecuteerde „moordbrander" een vuurpot n). Niet altijd gebruikte men zo'n voorwerp als zinnebeeld van brandstichting; men nam soms
wel genoegen met een willekeurige pot. Toen in 1562 een man die de kerk van Brigdamme in brand
gestoken had, op de brandstapel gestorven was, werd zijn verkoold lichaam „aen een halve galge
gesteh" en hing men aan die galg o.a. een pot, gevuld met stro ^). Op een tekening van Urs Graf
hangt een man aan een paal, waaraan een schijf bevestigd is, waarop een soort kan staat 73). De pot
met stro vervangt de vuurpot; misschien is dit ook het geval met de kan. Nu lijkt de pot op het hoofd
van de beul een dergelijk surrogaat. De tak met bladeren en bloemen is dan het „rijs" of „mey reys",
die op het rad van een straatrover werd geplaatst en die ook de verheven rustplaats van Hannekin
de Zot sierde. De 26ste van Hooimaand 1489 werd te Brugge een Fransman opgehangen en „daer
was boven zynen hoofde ghesteld een groen meyken, ende boven upt dweers hout van der voorseyde
galghe was gheleyt een hand vul gars" ' 4 ). Was de meitak die bij het lijk van een straatrover geplaatst
werd, bedoeld als symbool van een vagebonderend leven? Als zinnebeeld van de vrijheid komt hij voor
in het spreekwoordelijk gezegde: Beter in de ryseren dan in dyseren (d.i. de ijzeren tralies van een
kooi) »).
Kunnen rad, pot en meitak dus om bovengeschetste redenen attributen van de beul-duivel zijn,
waarschijnlijk heeft Bosch met de mei en de pot nog een andere bedoeling gehad. De tak steekt in een
gebroken pot. Deze voorstelling nu zou tevens een zinspeling kunnen zijn op een nevenbetrekking,
welke de beul oudtijds vaak bekleedde, nl. op zijn functie van bordeelhouder. „Gebroken potteken"
is een bekende 16de-eeuwse benaming van een meisje dat geen maagd meer is 7e). De pot was nl. een
zinnebeeld van het vrouwelijk geslachtsorgaan, wat blijkt uit een afbeelding op een 16de-eeuwse
koorbank te Walcourt 77 ): een vrouw houdt een pot voor haar schaamdeel, een man toont het zijne.
In de pot die de beul op zijn hoofd draagt, is een meitak gestoken. Nu betekent „de mei planten"
in 15de-, 16de- en 17de-eeuwse teksten herhaaldelijk paren 78). Dat de beul dikwijls bordeel hield,
wordt door de volgende plaatsen bewezen. Te Middelburg legde de scherprechter in 1528 de eed af,
dat hij „geen dobbelschoele houden noch eyere garen en sal noch op vrouwe leve" 79). „Op vrouwe
leve" (d.i. zal leven, een conjunctiefvorm) heeft betrekking op het houden van publieke vrouwen.
Niet overal werd dit echter de beul verboden — het verbod zelf bewijst overigens, dat de nevenbetrekking bestond —, want als in 1587 de beul van Deventer zich over zijn gering inkomen beklaagt,
verzoekt hij vrouwen te mogen houden, zich beroepende op het gebruik te Kampen, te Zwolle en in
het gehele land des konings, „dat die scharprichter die frouluyden behoert te holden" 80). Ook elders
gebruikte Jeroen pot en tak in verdachte zin: bij de obsceen gegeven doedelzakspeler op de voorgrond
van het middenpaneel van de Hooiwagen-tryptiek hangt aan de staande pijp van de doedelzak een
kruik waarin een mei steekt ^).
Ten slotte wijst ook d e r o d e k l e u r van het kleed van de man met de apensnuit op diens ambt
van scherprechter. Niet dat een beul zulk een rood gewaad placht te dragen ^), maar rood is de kleur
van bloed en „een teken van dulheiden 83) ende van gramscapen ende van scalcheiden 84) ende van
verradenissen" м ) , eigenschappen die het publiek gaarne aan beulen toeschreef. En was niet een róde
roede het teken van de rechtsmacht van de provoost-geweldige, trouwens ook van beulen van mindere
rang ββ)?
In de beul-duivel hekelt Bosch dus de scherprechter. Hij veracht hem zoals hem het publiek ver
achtte. „Dat niemant den Scharprichter mit slijk of enichssins smiten of spijt doen en sali ende een
Igelic sijne kinder of baeden 87 ) alsoe bedwingen dat sulks wes niet en geschie of die olders 8 e ) sullen
beteren 89) voir die Jongen ter Schepen claringe" 90) luidde in Kampen een gebod β 1 ); en in Zwolle
verbood men de burgers om „onstuer вг ) to driven voer des scarprichters doer 93 ) off syne magede
huysinge" β4 ). De beulen kwamen dan ook voort uit de heffe des volks. Aan misdadigers werd soms
gratie verleend, als zij beul wilden worden e5) ! Zelfs bedelaars schuwden hen om hun zondig beroep
of namen de schijn aan, dat zij het deden. In de Nederlandse vertaling van het Liber Vagatorum is er
nl. sprake van bedelaars, die voorgeven scherprechter geweest te zijn, maar dat vak vaarwel te hebben
gezegd, omdat zij dat leven niet langer wilden leiden β β ).
Aan het rad hangt een d o o d v a r k e n . Een grote houten pijl steekt in zijn buik en het beest
is reeds geschoren. „Hij heeft de bout ( = pijl) in het lijf", d.w.z. het is met hem gedaan e 7 ). Het is de
metgezel van de Heilige Antonius, het dier dat op tal van schilderijen te zamen met zijn meester staat
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afgebeeld. Men weet niet met volkomen zekerheid waarom een varken een attribuut van de heilige
geworden is e 8 ). Volgens sommigen vindt het zijn oorsprong in de gewoonte der Antoniters om varkens
te houden, die overal voedsel mochten zoeken en een bron van inkomsten voor hen vormden " ) .
Anderen menen, dat het dier herinnert aan de duivel, die in de gedaante van een zwijn aan Antonius
verschenen zou zijn 1(l0) en aan de bekoringen, in het bijzonder die der onkuisheid, welke Antonius
wist te overwinnen 101). Zelfs zou de heilige de duivel getemd en gedwongen hebben als varken bij hem
te blijven 102). Ook meent men dat Antonius in de wildernis een varken of wild zwijn als metgezel
had 103 ), dat, toen hij het evangelie aan de dieren verkondigde, alleen een varken hem gevolgd zou
zijn 104 ), dat de heilige de varkens beschermt105) en ze, evenals andere dieren, genezen kan I o e ). Weer
anderen geloven, dat er een tweede Sint Antonius geleefd heeft, die slager te Rome was. De slagers
beschouwden hem als hun patroon en beeldden hem af met een varken. Later zou men de beide heiligen
met elkaar verward hebben 107 ). Het dier zou verder een herinnering kunnen zijn aan het Antoniusvuur 108 ), hetzij omdat die ziekte enige gelijkenis vertoonde met de gortigheid van varkensvlees, hetzij
omdat varkensvet als geneesmiddel ertegen gebruikt werd 10*). Ook kent men het verhaal, dat iemand
eens een wilde ezel bij Antonius geschilderd heeft, maar zó slecht, dat hij op een varken leek 110 ).
Een laatste hypothese is, dat het dier ontleend is aan een verhaal, dat in de Gulden Legende zou staan
en waarin sprake is van een zeug, wier ziek jong door Antonius genezen werd 111). In de Gulden Legende
vindt men het echter n i e t ш ) , maar wel komt iets dergelijks voor in een levensbeschrijving van Antonius
door een Dominikaan Alphonsus 1 1 3 ), volgens wie de heilige in Barcelona een zeug zag, die haar blind
en lam jong in de bek droeg. Zij legde het diertje voor de voeten van Antonius neer, alsof ze zeggen
wilde: genees mijn kind, waarna de big herstelde. Dit voorval vindt men ook in de beeldende kunst
der middeleeuwen behandeld 1 1 4 ).
Om de heilige te kwellen heeft de scherprechter-duivel het varken gedood; de beul stelde in de
middeleeuwen ook dieren terecht. Met voorliefde hebben onze beeldende kunstenaars op hun Be
koringen van Antonius zijn kameraad door duivels laten pijnigen en plagen. Pieter Huys geeft hem
door een pijl gewond 1 1 5 ). Op Temptaties van de hand van Jan Mandijn en Huys is hem een mes in de
rug gesloken 1 1 β ). Jan de Cock (d.i. Lucas Cornelisz. 117 )) laat het varken aan de staart trekken 1 1 8 ) .
Op een tekening van dezelfde kunstenaar ranselen een oude vrouw met een pollepel en een blaasbalg
(duivelin-Vastenavondvierster? zie blz. 165 en 171) en een man met een stuk hout (een lazarusklep?)
het af ш ) . Lukas van Leyden schilderde een duiveltje dat het dier berijdt 120 ). Misschien vindt dit motief
van het kwellen van het varken door diaboli zijn oorsprong bij Bosch. Niet alleen doodde de beulduivel de trouwe metgezel van de heilige, maar op Jeroens Temptatie in het Prado komt hij er ook
niet heelhuids af: daar wordt het dier door duivels geslagen 121 ).
A p e n s n u i t en v l e u g e l s maken de beul op het Lissabonse drieluik tot een duivelfiguur.
De aap was o.m. een symbool van de onkuisheid en de satan, terwijl de vogel eveneens in eerstgenoemde
functie voorkwam en het substantief als benaming gebruikt werd van een persoon, met wie iets niet
in orde is.
Achter de beul-duivel ziet men een h a r n a s , d a t , naar de vorm te oordelen, e e n v o g e l
o m s l u i t . Een schild neemt de plaats in van een vlerk. Een handje dat een mes zwaait, rijst uit de
helm op.
Personen waar iets niet mee in de haak is, werden en worden graag met vogels vergeleken. Men
denke slechts aan de vogelnamen druit 1 2 2 ), eend, ekster, gans, geelsnavel 123 ), knuit 1 2 1 ), koekoek,
kraai, kuiken 1!!S ), kwakkel 1 2 6 ), kwartel 1 2 '), markolf 1 2 8 ), plakker of plakkaard 1 2 9 ), robijn 1 3 0 ) , schavuit,
uil, winterkoning 1 3 1 ), wouter 1 3 2 ) en wuiten 1 3 3 ) . In de woorden mees-gaat-mee 1 3 1 ) en nachtegaals
gezel 1 3 5 ) komen ook vogelnamen in ongunstige betekenis voor.
Van de woorden vink en vogel, die beide eveneens personen aan kunnen duiden waar iets op
aan te merken valt 1 3 e ), heeft men door samenstelling of voorvoeging van een adjectief een geheel
leger minder vleiende namen gemaakt. Zo kent men een blinde vink 1 3 7 ) , distelvink 1 3 8 ) , gatvink 1 3 9 ),
geplukte vink 1 4 0 ), goudvink 1 4 1 ), kale vink 1 4 2 ), lichtvink 1 4 3 ), lokvink, luistervink, naakte vink 1 4 4 ),
rare vink 1 4 5 ), rietvink 1 4 e ) , roervink W 7 ) , rokvink 1 4 8 ), scherp vink 1 4 9 ), sletvink 1 5 0 ), vlasvink 151 ) en
wintervink 1 6 2 ).
Persoonsaanduidingen die op „vogel" eindigen, zijn: bentvogel 1S3 ), dorre vogel lï4 ), fijne vogel155),
galgenvogel15e), gespikkelde of gesprenkelde vogel 1S7 ), gladde vogel, grijpvogel158), happige vogel 15e ),
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kale vogel ) ) lichte vogel ), listige vogel ), lokvogel, lotene vogel ), mertsvogel ), nacht
1β5
166
1β
vogel, ongeluksvogel, rare vogel ), roofvogel, schimpvogel ), slimme vogel, speekvogel '), speel1β8
1β9
170
171
172
j73
vogel ), spekvogel ), spijvogel ) ) spotvogel, trekvogel ), vastenavond vogel ), vieze vogel ),
174
175
vindevogel ) en vuilvogel ).
De vogel die in het harnas schuilt, heeft de vorm van een vink. Geen enkele der hier gegeven be
namingen op vink en vogel past echter bij het wezen. Misschien heeft er een woord harnasvink of
harnasvogel bestaan in de zin van iemand die spoedig toornig is. In de Brabantse Kempen betekent
17β
nl. „in 't harnas vliegen" in gramschap opstuiven ) , en „hy is terstont int harnas" komt in de 16de
177
eeuw voor in de betekenis van: hij is dadelijk vertoornd ) .
Het s c h i l d dat de vlerk vervangt, doet aan de vogelnaam schildvink denken, maar men schijnt
geen oude voorbeelden van dit woord gevonden te hebben, noch in letterlijke, noch in figuurlijke zin.
Het zou anders een goede benaming zijn van een bedelaar, die als insigne een schildje draagt. Voor
het in het publiek optreden van bedelaars in een wapenrusting moge de behandeling van het tournooi
178
in de lucht gelden ) .
Uit de h e 1 m rijst een a r m p j e , d a t e e n m e s z w a a i t . Wij maakten reeds kennis met het
mes bij Bosch als symbool van opvliegendheid en toorn. Het armpje met het mes dient, evenals een
17β
dergelijke voorstelling op een tekening van de meester ), als „helmteken" en de schilder ontleende
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het aan een echte cimier, welke een gepantserde ridderarm weergeeft, die een zwaard vasthoudt ).
De vechtersbaas uit de heffe des volks bracht hij dus in verband met de ridder. Misschien bracht hij
wederom een woord in beeld. Samenstellingen met ridder die ongunstige betekenis hebben, waren
181
vroeger immers niet zeldzaam. Zo sprak men van een katridder (soort kermisgast) ), een merkt182
183
ridder (waarschijnlijk een arme marskramer) ), een naakte ridder (soort bedelaar) ), een nacht184
ridder (boze geest en pierewaaier) ) , een pluimridder (verwijfd persoon die de vrouwen het hof
185
18e
maakt) ) , een potridder (waarschijnlijk een synoniem van potboef, d.i. landloper, schavuit, dief) ),
en een wilde ridder (iemand die ten aanschouwe van het publiek zijn vechtkunst vertoonde, soort
gladiator) 1 8 7 ) . Men vergelijke deze woorden met het thans nog gebruikelijke elleridder (manufacturier
of bediende in een manufactuurzaak) en pedaalridder (wielrijder) 188 ). Heeft er mogelijk een woord
als „mesridder" in de zin van vechtlustige schooier bestaan?
Niet alleen Bosch heeft de mens in de gedaante van een vogel gehekeld. Honderdvijftig jaar later
tekende Jan van de Velde nog een in lompen gehulde vink, waarbij hij „slet vinck", en een kuiken,
waarbij hij „wilt kuycken" schreef. In de eerste afbeelding hekelde hij een slonzige vrouw, in de tweede
een vechtersbaas 1 8 9 ) .

KORTE

SAMENVATTING

Hekelde Jeroen in het tafereel der spijsuitdeling in hoofdzaak geveinsde liefdadigheid en bedelzucht, in de hierboven behandelde duivelen gispt hij voornamelijk lieden, die zich schuldig maken aan
onmin, bloeddorst, vecht- en moordlust. De het plankier betredende honden stellen mensen voor, die
het slecht met elkaar kunnen vinden. De man die op de honden volgt, is een zwervende krijgsknecht,
het monster naast hem een zinnebeeld van de bandeloosheid. De pijl in diens bout wil zeggen, dat de
soldaat zijn middelen uitgeput en al zijn krachten verspild heeft: hij is arm en niet in staat tot nuttig
werk. De boog welke hij draagt, is een symbool van de verkwisting. Met de pijl kan tevens aangeduid
zijn, dat hij een verlopen kerel is. De doornen roede wijst er op, dat de man de armoede kent. Met
de rode kousen wordt misschien bedoeld, dat hij een losbandig, zwervend leven leidt. De „ruter"
komt na de honden. Betekent dit, dat hij zichzelf in het ongeluk stort? De krijgsman draagt een stok
voor de hond, d.w.z. hij boezemt door zijn optreden vrees in. Hij loopt achter de aal, d.i. het bier aan.
Zijn hoofd steekt in de „schil" of „schel" van een boom: hij is „schelachtig", twistziek. Met de hoed
bovenop de holle boom wil Bosch te kennen geven, dat de zwerver „buten hoede" is, d.w.z. zich niet
kan hoeden voor de slechte gevolgen van zijn gedrag of voor de zonde zelf, o.m. voor de twistzucht.
De op de hoed gestoken veer van een fazantenhaan kan er op wijzen, dat hij zich overgegeven heeft
aan de gulzigheid. Misschien moet men aan het spreekwoord denken: Beter een stuk brood in de zak
dan een veer op de hoed. Blijkens de platijnen is de kale „ruter" een druktemaker.
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De duivel die achter de soldaat loopt, is een beul. Het rad met kraai en ontvleesd been en de pot
met meitak trof men aan op terechtstellingsplaatsen. De gebroken pot en de daarin gestoken mei
kunnen ook op 's beuls nevenbetrekking van bordeelhouder wijzen. Het wezen heeft de snuit van een
aap en de vleugels van een vogel: aap en vogel kunnen hier o.a. in onkuise zin gebruikt zijn. De rode
kleur van het gewaad harmonieert met het ambt van de drager, die, ter meerdere kwelling van de
heilige, diens varken gedood en geschoren heeft. Het dier heeft een pijl in het lijf, d.w.z. het is
met hem gedaan.
In de geharnaste vogel welke op de beul-duivel volgt, hekelt Jeroen iemand die opvUegend van
aard is, misschien een bedelaar die spoedig met het mes gereed staat. Op dit laatste wijst het „helm
teken" van de duivel.
NOTEN
*) Ten onrechte beschrijft Vermeylen (blz. 35) ze als „twee armodillen of gordeldieren met hondjeskoppen" en
Van den Bossche (blz. 37) als „twee kleine poedels".
3
") Rep.: Martin et Lauer, pi. XXXIX.
) Rep.: G. J. Demotte. La tapisserie gothique. Paris 1924, pi. 144.
*) Vrbb. in Tuinman I, 299; Gedichten van P. C. Hooft, ed. F . A. Stoett. Dl I I . Amsterdam 1900, blz. 424.
*) F . den Eerzamen. Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen, voornamelijk uit Goeree en Overflakkee.
IV. N. T. XIV, blz. 252.
·) Voor middeleeuwse voorbeelden van de hond als symbool van de nijd en toorn zie men De Weert, blz. 59
en Molsdorf, n r 1086.
7
) W. N. Т. ΙΠ, 1, 994 en 995. Een jachthond op een miniatuur uit het Breviarium Grimani (rep. I, 15) is van
hetzelfde type als Bosch' honden. Zie ook blz. 226.
e
) R e p . : Baldass, nr 53. ") Rep.: Winkler. Maler, blz. 136 vlgg., afb. 7.
10
) Zie blz. 250. " ) Boy mans, blz. 26 (nr 31 en 32). Rep.: Boy mans. Afbeeldingen, n r 35.
la
) Ten onrechte ziet Vermeylen (blz. 35) in hem „een gewapend oud wijf", noemt Baldass (blz. 245) hem een
„ M e g ä r e " en beschrijft Brion(La Renaissance. Janvier 1939, blz. 28) hem als een dode boom, vol vogels en vertakkingen.
13
) Rep.: Tolnay, pi. 95.
14
) Hermans. Mengelwerkl, blz. 193 vlgg. " ) lijken op. " ) schurftige. 17) in beweging brengen. " ) rukken.
" ) Kalff. Trou, blz. 90. Achter straten rinnen = langs de weg lopen. 20 ) Fritz, blz. 163. " ) fV. N. T. XIII,
1784 vlg. 22) Rep.: Tolnay, pi. 30; Afb. 37. ï 3 ) Zie blz. 193. " ) Zie M. W. VI, 431 en W. N. T. XII, 2414.
" ) Meyer, blz. 79 (Goedthals. Proverbes anciens. A" 1568). Bruegel bracht dit spreekwoord in beeld op zijn bekend
spieekwoordenschilderij. Zie Grauls. Bruegel. Van Gils (I, blz. 12) denkt hier aan het spreekwoord: Hij heeft twee
pijlen op zijn boog.
ïe
) Bredero's Klucht vanden molenaer, vs 81 (Van Rjjnbach, blz. 50). Ook dit adagium gaf Bruegel weer.
" ) Tuinman II, blz. 120. «·) Zie blz. 57, 188 en 203. ы) M. W. IX, 2609. " ) M. W. IX, 2610.
S1
) Zie blz. 171, noot 49.
aa
) S. van Leeuwen. Costumen, keuren ende ordonnantien, van het Baljuwschap ende Lande van Rijnland. Leyden
en Rotterdam 1667, blz. 290a.
за
) Een kortere roede dragende. M. W. VI, 1493. " ) M. W. VI, 1493.
35
) Mosmans. Iconografie, blz. 156, noot 39; A. Hallema. Bossche gevangenissen en gevangenen, in Bijdragen van
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1933, blz. 75 en 87.
^ ) Bulletin uitgegeven door den Nederl. Oudheidkundigen Bond. 2de ser. II (1909), blz. 15.
37
) Jodocus Damhouderius. Praxis rerum criminalium etc. Antwerpiae. Joh. Bellerus 1570 (1ste dr. 1555),
blz. 81 en 91.
" ) Afbeeldingen o.a. in: Reynaert den Vos etc. t'Antwerpen, Josephus Thys, z.j., approbatie 15 Nov. 1661 ; en in:
Reynaert den Vos, etc. Gend, L. van Paemel, z.j., approbatie idem.
" ) W. N. T. XIII, 665. " ) Mattheüs XXVII: 27 vlgg., Marcus XV: 16 vlgg., Johannes XIX: 2 vlg.
" ) W. N. T. XIII, 1244.
*2) O.a. in middeleeuwse en 16de-eeuwse bronnen leest men, dat misdadigers „roeden" droegen als teken van
verdiende geseling (vrbb. Noordewier, blz. 317; Bijdragen, N . R . II, blz. 201; P. A. N . S. van Meurs. Geschiedenis en
rechtsontwikkeling van Elburg. Arnhem 1885, blz. 185). Het lijkt echter, dat die roeden de vorm hadden zoals wij nog
kennen.
" ) W. N. T. XIII, 1251. " ) W. N. T. VI, 898 (17de-eeuws vrb.).
4S
) M. W. III, 1720. Kan het spreekwoordelijk gezegde zijn ontstaan te danken hebben aan de blindeman, die
achter zijn geleidehond aanliep? Men denke aan het spreekwoord: een mens is er slim aan toe, die een hond tot voorganger heeft (Harrebomée III. blz. CLXIX, geput uit een Fries handschrift, opgesteld in 1614; zie Harrebomée III,
blz. 450, 16). De uitdrukking „ o p de hond komen" zou dan aanleiding gegeven kunnen hebben tot het ontstaan van
„ o p de hond raken, zijn" en „iemand of iets op de hond helpen". Zie voor een andere verklaring W. N. T. VI, 898.
4e
) Sartorius, Tert., VII, 2. Al in de druk van 1561?
*') Zie blz. 199.
" ) W. N. T. I 17, o.a. een vrb. uit Anna Bijns. 4") W. N. T. I, 17. Met „van (mooi) Aaltje zingen" werd misschien oorspronkelijk bedoeld de oude romance van „Mooi Aaltje" zingen (zie Van Duyse I, blz. 85 vlgg.). Een 16deeeuws lied (J. P. N . Land. Luitboek van Thysius, nr 63. T. N. M. I, blz. 195) begon met de regel „Wy willen niet meer
van Aellghen singen", hetgeen op de oude romance kan slaan, maar eerder de betekenis heeft van: Y/ij willen niet
langer zitten te drinken (Van Duyse I, blz. 88). D e melodieën die Van Duyse en Land geven, zijn jonger dan die,
welke men op de geschilderde varianten van de Pretmakers in het Ei vindt (op het ene paneel staat maar een fragment),
en zijn er niet aan verwant. Medegedeeld door de musicoloog Jan Bouws.
">) Zie blz. 224 vlg. 51 ) Blz. 24.
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" ) Ten onrechte ziet Van Schelven (blz. 27) hier weer invloed van Dante. De „boommens" doet hem denken
aan de verdoemde zelfmoordenaars uit de 13de zang van de Inferno.
" ) M. W. VII, 405; W. N. T. XIV, 373. " ) M . W. VII, 537, 389 (360); M. W. VII, 362.
ss
) Zie blz. 65 en 87. De 16de-eeuwse uitdrukking „van de dorre bomen spelen", d.i. armoe lijden {Een spel
van sinnen van den voorleden tyt, uitg. Van der Laan. Rederijkersspelen, blz. 18, vs 243) geeft geen betere oplossing.
" ) Blz. 224. Harrebomee I, 309 deelt het spreekwoord „Hij loopt onder den hoed" mee, zonder de betekenis
op te geven en verwijst naar Almanak van 1740, kl. 8°, waarvan de inhoud volgens Harrebomee III, 455 uit Tuinman
geput is. Tuinman (I, 246) geeft echter deze zegswijze niet, wel: Hij luipt onder den hoed (luipen = gluren).
" ) Blz. 118. " ) Harrebomee I, 94. Zonder bron.
*·) W. N. T. XII, 1, 2415. F . van der Haeghen's mening, dat de uitdrukking „sluipen, zich ongemerkt ergens in
mengen" betekent, is onjuist. Men vergelijke Stallaert. Glossarium II, blz. 364 en M . W. VI, 432 met W. N. T.
XII, 1, 2415. Sl>) Maeterlinck. Peinture, afb. 140. " ) Warner, pi. 195. Afb. 104.
") Vrbb.: Tspel van den ontrouwen Rentmeester, vs 193, Historiael Spel Jozua, blz. 52 (Van den Daele en Van
Veerdeghem); Fritz, blz. 163. Vgl. Van Styevoort r. LXXIV, waar het duiveltje „Titevillus" op jacht gaat met helhonden en een net om hazen, dat zijn zielen te vangen. In een middeleeuws boekje {Van de vier wersten des menschen,
etc. Amstelredam, Härmen Janszoon Muller, 1585, F) wordt er op gewezen, dat er volgens Jezaia duivelen zijn, die
pijlen afschieten.
*3) Rep.: Tolnay, pi. 33. Afb. 86. Deze duivel heeft een jachthoorn en honden bij zich evenals de diabolisch
gegeven jager Elck Een (de zondige mens) in het Spel van sinnen van den voorleden tyt: Van der Laan. Rederijkersspelen.
" ) Rep.: Friedländer V, Tafel LXI. Afb. 32.
·*) stok waarin een steker verborgen is.
*') brandstichter die het leven van anderen in gevaar brengt.
·') J. A. Roetert Frederikse. Dat Kaetspel Ghemoralizeert. Leiden 1915, blz. XXXII. Rijs = tak, meitak. Zie
voor andere symbolische voorwerpen: Noordewier, blz. 306; Poullet I, blz. 332; E. Slanghen. Bijdragen tot de
geschiedenis van het tegenwoordige hertogdom Limburg. Amsterdam 1865. Dl II, blz. 270; Frederiks, blz. 385;
Heise. Malerei, afb. 29. "") onder. ··) korte degens.
70
) Carton. Boeck, blz. 424. mey reys = meitak of mei.
") P. C. Molhuysen. Aanteekeningen uit de geschiedenis van het strafrecht. Bijdragen, N.R. II, blz. 235.
73
' 2 ) D e Wind, blz. 56.
) Rep.: Meder, nr 37. " ) Carton. Boeck, blz. 294. gars = gras.
" ) Zie voor vrbb.: F . Buitenrust Hettema. Van den Vos Reynaerde II. Zwolle z.j., blz. 83.
' · ) Vrbb.: Antwerps liedboek, nr LIV, с 5, 7; Immink. Spiegel, vs 2601, 3495, 3544. Ook de „ghebroken potkens"
die in Van Styevoort, r. CXC, vs 59 vlgg. een meretrix draagt, zijn symbolen van de geschonden maagdelijkheid.
" ) Rep.: Maeterlinck. Sculpture, afb. 108. D e verklaring van M. is onjuist (blz. 17.7).
"Ó Vrbb.: F. A. Stoett. S. Costers Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen. Zutphen
1935, blz. 93 en Bax, blz. 16.
'·) Bijdragen, N.R. II, blz. 73.
eo
) Overijsselsche Almanak 1851, blz. 71. Zie ook: Fokker, blz. 423 vlg. " ) Rep.: Combe, pi. 27.
βί
) Een enkele maal kwam het in de Nederlanden voor, dat hij een bloedrode kleding droeg. Zie Fr. de Witt
Huberts. De beul en ¿η werk. Amsterdam 1937, blz. 46.
β3
) dolheid, zinneloosheid. M ) boosheid, gemeenheid. в 6 ) Belgisch Museum III, 232.
··) W. N. T. XIII, 666. " ) knechten, dienstboden. 8 e ) ouders. '·) boete betalen.
,0
) wanneer de schepenen rechtspreken.
" ) Kampen. Digestum Vetus. 1454—1473. Verordeningen uit de
14e en 15e eeuw, uitgegeven door de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 1875, blz. 17.
" ) baldadigheid, lawaai. ·*) deur.
·*) A. Telling. Stadboeken van Zwolle, in Overijsselsche stad-, dijk· en markeregten. Zwolle 1875—1900, blz. 543.
syne magede huysinge = bordeel?
e5
) Bijdragen, N . R. II, blz. 75. Op blz. 76 vlgg. geeft Molhuysen verscheidene voorbeelden van hoe het volk hen
haatte. In Tinbergen. Summe, blz. 272, behoren „stockers of hanghediefs" tot de mensen „die ambochten houden, die
sondelic of scandelic sijn".
•o) D e Meyere en Baekelmans, blz. 41. »O Spreekwoord bij Cats: W. N. T. III, 1, 754.
* e ) Zie in het bijzonder: Morawski, blz. 141 vlgg.
··) O.a. K. Künstle. Ikonographie der Christlichen Kunst. Freiburg im Breisgau 1928., blz. 67. Zie over die Antoniusvarkens in ons land o.a. De Cock. Gebruiken, blz. 259 vlg.
100
) J. Cornelissen. Waarom heeft St. Antonius een verken bij zich! Ons Volksleven VII, blz. 207. Grete Ring.
Eine Versuchung des Heiligen Antonius von Bieter Bruegel dem Aelteren. Oud-Holland 1934, blz. 18.
101
) Morawski, blz. 142. 102 ) Collin de Plancy. Dictionnaire infernal, blz. 47. 1 0 s ) Morawski, blz. 156.
104
) Idem, blz. 143. 105 ) Chaumartin, blz. 10.
loe
) D e priester P. J. David schrijft in zijn boekje Den Cruyt-hof der Kerckelicker Traditien ende Cerímonien.
Etc. Antwerpen 1607 (2de dr. 1622), dat men een varken bij Antonius schildert, niet alleen omdat de duivel hem soms
in de gedaante van een varken tempteerde, maar ook omdat hij dieren genezen kan {Biekorf 1935, blz. 53).
10
') Reinsberg-Düringsfeld I, blz. 55. 10e ) Zie Bosch, blz. 104. 1 0 ') Morawski, blz 143. " Ό Idem, blz. 156.
111
) Reinsberg-Düringsfeld I, blz. 53 vlg. en M. Sacré. Folkloristische kalender voor Brabant. Sinte Geertruydtsbronne V, blz. 56.
lla
) Vgl. Morawski, blz. 157: „C'est par erreur que plusieurs auteurs ont prétendu que le miracle du porcelet se
trouvait dans la Légende d o r é e , . . . . cette erreur remonte au Cte de Douhet qui a inséré ce miracle apocryphe dans sa
traduction de la Légende dorée."
11S
) R. Graham. A Picture-book of the life of St. Anthony etc. in Archaeologia LXXXIII, blz. 20.
"*) Idem, pi. VIII, nr 3.
115
) Rep.: Gazette des Beaux-Arts, Vie Per. Tome XIV (1935), blz. 151; La Renaissance. Mars-Avril 1936, blz. 25.
lle
) Rep.: F . Dülberg. Frühholländer. Dl III. Haarlem 1907, Tafel X, en Brussel, Museum van Schone Kunsten,
lle
nr 1021. l l ' ) Zie Hoogewerff III, blz. 361.
) Rep.: Catalogue Goudstikker. Oct.-Nov. 1927 (nr 33), nr 16.
" · ) Rep.: Oud-Holland XLV, blz. 241, afb. 2. l a o ) Rep.: Winkler, afb. 156. " ' ) Rep.: Tolnay, pi. 92.
122
) J. W. Muller. Brokstukken van middeleeuwsche meerstemmige liederen. Ts. XXV, blz. 23.
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la4

" · ) Leuv. В. IV, biz. 273.
) Ts. XXV, biz. 24.
) Ook: wild kuiken. Jan van de Velde tekende een vechtersbaas in de gedaante van een kuiken en schreef er bij
„wilt kuycken" (Städelsches Institut. Rep.: losse reproducties van Nederlandse tekeningen in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam, doos swa — vel, middelformaat).
12β
) Immink. Spiegel, vs 318 en 1342.
" ' ) W. N. T. sub kwartel (VIII, 1, 708) en caille (III, 1956).
12β
129
1Э0
) Ts. XXV, biz. 23.
) Bosch, blz. 227.
) W. N. T. XIII, 654 en Ts. XXIX, blz. 108.
131
la2
) Leuv. B. IV, blz. 336.
) Ts. XIX, blz. 192 en XXV, blz. 22.
133
) Ts. XIX, blz. 191 en Comelissen en Vervliet, blz. 1462.
134
) Spel van sinnen van den voorleden tijt, vs 247 (Van der Laan. Rederijkersspelen, blz. 18).
13
'') Taxandria. Ts. voor Noordbrab. gesch. en volkskunde XXIII, blz. 244.
13e
) Vink, bijv. dom mens: Immink. Spiegel, vs 636; vogel, bijv. Hij is een vogel ! c'est un drolle !: Stoett. Spreekwoordenboek I, blz. 258; rebel, schelm: Van der Laan. Pellicanisten, blz. 38, vs 203; schelm: Galama, blz. 120, vs 700.
137
1М
) Harrebomée II, blz. 383.
) Harrebomée II, blz. 383 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446.
l8
·) W. N. T. IV, 346 en Bredero's Moortje, ed. Stoett, blz. 202.
140
) Harrebomée II, blz. 383 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446.
141
) Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446.
2
^ ) Hooft's Warenar, ed. J. Bergsma, vs 1032; Harrebomée II, blz. 383 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446.
143
) Bredero's Angeniet, ed. Kalff e t c , vs 876 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446.
144
) W. N. T. IX, 1353. l " ) Harrebomée II, blz. 382 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446.
14e
) Harrebomée II, blz. 383 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446. 1 4 ') M . W. VI, 1552 en Harrebomée II,
blz. 383. 148) Kiliaen, blz. 534. 149 ) De Jong. Esbatementen, vs 51 en 181.
" 0 ) Rijnbach, blz. 137 en Stoett. Spreekwoordenboek, nr 1446. 1 M ) Harrebomée II, blz. 383.
" · ) Zie noot 134. 133 ) Stoett. Spreekwoordenboek I, blz. 581. 164 ) Bosch, blz. 76.
1SS
) Cornelissen en Vervliet, blz. 1394. 15e ) Kiliaen, blz. 154. l") Harrebomée II, blz. 400. " · ) Idem.
" · ) Idem. ^ 0 ) Bosch, blz. 18. ^ 1 ) Idem, blz. 76. ^ 2 ) Harrebomée II, blz. 400. l e 3 ) Idem.
^ 4 ) W. N. T. IX, 49. ieis ) Harrebomée II, blz. 399; Cornelissen en Vervliet, blz. 1394.
1ββ
) Stoett. Spreekwoordenboek!,
blz. 581. l »') Kiliaen, blz. 614. l 6 ' ) Kiliaen, blz. 615: HarreboméeII, blz.401.
1ββ
) W. N. T. XIV, 2671. 1 7 0 ) Kiliaen, blz. 614 en 617. l 7 1 ) Harrebomée II, blz. 400.
^ 2 ) Bosch, blz. 163. 173) Cornelissen en Vervliet, blz. 1394. ^ 4 ) Harrebomée II, blz. 400.
^ 5 ) Bosch, blz. 84 vlg.
17
*) W. N. T. V, 2244; de gezegden „in 't hamas komen" en „iemand in 't harnas jagen" zijn nog algemeen
Nederlands. 177) Stoett. Spreekwoordenboek,
nr 796. 1 7 β ) Bosch, blz. 103.
m
) Rep.: Tolnay, pi. 105, a. O p Bruegels Laatste Oordeel rijst een hand met een dolk uit een grote vis, die een
zondaar verslindt. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. VIII.
l80
) Voorbeeld van zo'n helmteken: Incunabula xylographica et chalcographica. Katalog 90 van Ludwig Rosen
thal's Antiquariat, München, Hildegardstrasse 16. München 1892, nr 106.
1β1
) T. N. M. VI, blz. 224, noot 4. 1 8 2 ) rAi/yj der fortunen, tegenover blad F .
1β3
) D e Meyere en Baekelmans, blz. 63. " 4 ) Bosch, blz. 103. l ê 5 ) Spel van Mars ende Venus, S.3 T .
^ 6 ) In 1404 werd in het „Ampt van Ermele" een schaapherder beboet, omdat hij tegen een vrouw gezegd had,
„sy had hoer kynden Pot-Ridder gemaickt" (Van Hasselt. Maandwerk II, blz. 284).
1β
') Zo'n wilde ridder of kempe mag men misschien in een andere harnasvogel op het middenpaneel zien. Zíe
blz. 88. 18e) W. N. Т. Х Ш , 86.
18
' ) Rep.: Losse reproducties van Nederlandse tekeningen in het Rijksprentenkabinet, middelformaat, doos
swa — vel.
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en wezens, die zich links, vóór het plankier, bevinden.
Allereerst wordt ons oog getroffen door een grote, rode, lege s c h i l v a n e e n r o n d e
v r u c h t , waarvan het steeltje en de schutbladen groen zijn. Uit de schil zijn stukken weggescheurd.
Een d o o r n a c h t i g g e w a s , dat witte bloempjes draagt, en een rechte t a k m e t een bosje
bladeren en een s c h e r p e p u n t eraan, priemen uit het omhulsel omhoog.
Wat betekent dit alles?
Voor wij op deze vraag een antwoord trachten te geven, moeten we nagaan, waar en hoe bij
Bosch en zijn imitators het motief van de ronde vrucht of vruchtenschil, al of niet gecombineerd met
doornen, voorkomt.
In de eerste plaats gebruikte Jeroen en in navolging van hem ook anderen een stekelige plant
met ronde vruchten om een exotische sfeer te scheppen. Bosch schilderde die op zijn Aarde tijdens
de derde scheppingsdag ^ en — als het schilderij ten minste van de hand van de meester is — bij
Johannes de Doper in een zuidelijk landschap 2 ). In een Paradijs van een imitator ligt een ronde vrucht 3 )
en op een, waarschijnlijk ten onrechte aan Van Aken zelf toegeschreven, voorstelling van de boetvaardige Magdalena maakt een schil deel uit van een grillige rotsformatie 4 ).
Op andere werken heeft het omhulsel, meestal met doorn, een duidelijk erotische betekenis.
Zo treft men het motief in vele variaties in de Tuin van de Wellust aan Б ), en schilderde een imitator
een naakte vrouw in een op wielen rustend vruchthulsel, waar een geopende mossel en een vettig,
salamanderachtig dier bij staan e ). Een schets van de hand van een andere imitator vertoont een dronken
vrouw en een krijgsman in een schil, waar een doornachtige twijg door steekt '). De blaasbalg, die aan
het steeltje van de schil hangt, wijst op de onkuise betekenis van deze voorstelling e ). Een St-Antoniustemptatie van Pieter Huys geeft een koppelaarster te zien naast een naakte vrouw, die in haar rechter
hand een bolvrucht draagt, waarop een vogel met spitse snavel staat e ) en Bruegel beeldde op zijn
Dulie Griet een vruchthulsel af in de nabijheid van een meretrix 1 0 ).
Voor andere gevallen waarin het motief bij Bosch of een navolger voorkomt, geldt een der twee
genoemde verklaringen, behalve voor de schil op het Lissabonse drieluik, op een aan Jeroen toege
schreven tekening, op een hellevoorstelling van een anonyme imitator en op Bruegels Desidia, Superbia
en Fortitude 1 1 ).
Daar Van Aken en zijn imitatoren plant en bolvrucht steeds weer verschillend afbeeldden, hebben
zij noch bij de exotische, noch bij de onkuise tafrelen een plant bedoeld, die zij goed kenden. Men
kan natuurlijk aannemen, dat zij er één trachtten weer te geven, waarover zij wel eens iets gelezen
of gehoord hadden — straks zal op zulk een mogelijkheid nader worden ingegaan —, maar voor het
ongunstige gebruik van schil en doorn lijkt het 't waarschijnlijkst, dat Bosch in de eerste plaats bij de
taal te rade is gegaan 12 ). „Schil" of „schel" betekent in het Middelnederlands nl. geschil, onenigheid,
strijd 18 ). „Schil(le)" of „schel(le)": schil van een vrucht 14 ). „In scille sijn" wil zeggen: met elkaar in
strijd zijn 15). „Schelachtich": twistziek, kijfachtig 1S). In de 16de eeuw is „vinne" een synoniem van
stekel of scherpe punt 1 7 ), en „vinnich" van stekelig, scherp, maar ook van nijdig en wreed 18 ). Schil
en doorn kunnen derhalve symbolen zijn van de vechtlust, ook van de vechtlust in geslachtelijke zin.
In de volkstaal betekende „vechten" het spel der minne spelen 1 β ), met „mes" 2 0 ) en „doorn" 21 ) kon
het mannelijk lid bedoeld worden, en „stekelig" werd wel obsceen gebruikt 2 2 ).
De lege schil was in de middeleeuwen ook een zinnebeeld van het minderwaardige 23 ). Zeer wel
past deze betekenis bij Bosch' hekeling van het toegeven aan de driften des vlezes.
Kan Van Aken bij het ontwerpen van het motief van de schil een bepaalde vrucht of bes op het
oog gehad hebben? Zeker niet de granaatappel, hoewel men in verscheidene schillen in Bosch' en
Bruegels oeuvre het omhulsel van die aan Juno gewijde vrucht heeft gezien 2 4 ). Men deed dit échter
ten onrechte, want de in tal van variaties voorkomende schillen lijken niet op die van de granaatappel
en men mag niet aannemen, dat dit komt, omdat Jeroen die vrucht niet kende, daar hij in zijn tijd
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niet zeldzaam was en door menige kunstenaar in het begin der 16de eeuw tot in alle finesses juist
getekend of geschilderd is 2 5 ).
Misschien heeft hij echter aan de bessen van de mandragora of alruin gedacht, een plant, over
wier vorm en eigenschappen in de middeleeuwen fantastische verhalen de ronde deden. Dat men het
over de vorm van de plant en haar bessen niet eens was, blijkt duidelijk, wanneer men een drietal
afbeeldingen ervan, die tussen 1470 en 1540 vervaardigd werden, met elkaar vergelijkt 2β ). De bessen,
welke onderhng van elkaar verschillen, lijken enigszins op die bij Bosch. De plant wordt echter niet
gedoomd voorgesteld. Dat men de wortel van de alruin als een middel beschouwde om de liefde op
te wekken, is bekend 2 7 ), maar dat in Jeroens tijd ook aan de bessen die kracht toegeschreven werd,
volgt uit de vertaling van Genesis XXX in een Nederduitse Bijbel van 1494 2 8 ). De dudaim
(Statenvertaling) of liefdeappelen (Leidse vertaUng), in Palestina gebruikt om het mingenot op te
wekken en de vruchtbaarheid van de vrouw te vergroten 2 e ), die Ruben op het veld vond en aan
zijn moeder Lea bracht, worden namelijk in de druk van 1494 „appelé der alrunen" genoemd.
Wij zagen boven hoe Bosch doomige, stekelige planten met ronde vruchten in zuidelijke landschappen plaatst om een exotische sfeer te scheppen, zoals hij dat ook doet met zijn cacteeën. Heeft
hij die plant ontleend aan een encyclopaedisch werk uit 1485 30 ), waarin verteld wordt, dat er in Egypte
een merkwaardige bonensoort groeit, die doornig is en waarvan de vrucht de vorm heeft van een
„mancop", dus van de bolvormige zaaddoos van een papaver?
Thans is nagegaan of de schilder bij het ontwerpen van de erotische bolvormige schil en van de
exotische doornige plant met bessen ook aan vruchten kan hebben gedacht, waar hij wel eens iets
over gehoord of gelezen had. De gefantaseerde bolvrucht moet hem echter zeker bekend geweest zijn
uit het werk van oudere landgenoten. Gekuifde vogels pikken in bolvormige vruchten op een kopie,
die de Bocholter Israhel van Meckenem van een gravure van de onder Nederlandse invloed staande
Duitse Meester E. S. maakte 31 ). Waarschijnlijk nam Jeroen dit motief van Nederlandse of Duitse
graveurs over. De in een bolvrucht pikkende vogel treft men aan op het linkerluik van de Hooiwagen "*)
en op het schilderij van Johannes de Doper з э ) .
Israhel van Meckenem graveerde verder enige variaties van de bolvrucht op een Boom van Jesse 3 4 ).
Op een „Minnekästchen", Zuidduits werk uit het einde der 15de eeuw, dat duidelijk Nederlandse
invloed vertoont, staan twee liefdesparen afgebeeld in een decor van gefantaseerde planten met grote,
besachtige vruchten 35 ). En in een 15de-eeuws Noord-Nederlands(?) handschrift komt als randversiering
een grote ronde bolvrucht voor, evenals bij Jeroen rood van kleur met groene schutbladen 3 e ).
Welke betekenis hebben nu schil en doorn op het Lissabonse drieluik? Die van de vechtlust,
maar niet in geslachtelijke zin. Het mesdragend wezen in de mand en de reiger ondersteunen, zoals
we zien zullen, deze hypothese. T w e e a a p a c h t i g e d u i v e l t j e s , waarvan de een in een
houding ligt, welke Bosch wel door wezens laat aannemen die gedood worden 37 ), en de ander (de
overweldiger) wegschuilt en uitkijkt naar de wrekende macht, bevinden zich in de schil, „sijn in scille".
„'t Scheminkel ( = aap, ook duivel, boze geest) herbergen" 38) en „'t scheminkel schuilt daar" 3B)
betekenen respectievelijk: ruzie maken, en: er is daar ruzie.
Ook Bruegel en een anonieme imitator van Jeroen kenden het vruchthulsel als symbool van de
vechtlust (toorn). Op Bruegels Desidia (Traagheid) zit een man in een schil, waar rook uitvliegt: hij
is vreselijk vertoornd. Maar zijn traagheid (inertie) belet hem er uit te stappen. Daar maken twee
duiveltjes (de een is een rat: symbool van de geslepenheid) gebruik van. Ze rollen de schil met inhoud
op een kros naar het water, waar de man en zijn toorn hun ondergang zullen vinden. De anonieme
imitator penseelde op een hellevoorstelling personen in een schil, waar eveneens rook uit opstijgt:
zij zijn „in scille", de rook slaat er uit ш ) .
Misschien stellen ook de mensen, die in een tot een schip gemaakte schil drijven, welke, te zamen
met een hekeling van pretmakende arme drommels, op een naar een originele Bosch vervaardigde
tekening afgebeeld is, vechtlustigen voor 4 1 ).
Tussen de ronde schil en het water ontwaart men een aantal wezens, die Van Aken in twee rijen
heeft opgesteld. De reeks welke zich het dichtst bij de schil bevindt, bestaat uit een putter of distelvink
van het manlijk geslacht, een naakt mannetje dat in een mand zit, een reiger die zijn kop door een
rond, metalen voorwerp steekt, en een ezel.
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Beschouwen wij eerst de beide voorstellingen in het midden.
Aan de doornachtige tak met witte bloempjes, die uit de schil steekt, hangt een m a n d , w a a r i n
e e n m a n n e t j e z i t , dat een „lang mes" boven zijn hoofd houdt en een soort muts draagt, waar
over elders in dit boek uitvoerig geschreven is 4 2 ).
Het kereltje stelt een booswicht voor, die een bekende middeleeuwse straf ondergaat. Wegens
allerhande delicten (o.a. bedelarij, bigamie, overspel, godslastering, zakkenrollerij en bedrog) kon
iemand in een mand opgehangen en tentoongesteld worden 4Э ). Soms hing men hem boven de begane
grond en mocht de menigte met modder naar hem werpen. Ook gebeurde het, dat men de mand boven
een water hees en hem met zijn vracht naar beneden liet zakken of de misdadiger een mes meegaf,
waarmee hij het touw door moest snijden, hetgeen hem een onderdompeling bezorgde.
Zo'n veroordeelde, zonder mes in een mand gezeten, en .evenals het mannetje van Bosch alleen
met een hoofdbedekking bekleed, kan men zien op een 14de-eeuwse hoeksteen in de kapel van de
graven van Vlaanderen in de O.L.-Vrouwekerk te Kortrijk 4 4 ). De overeenkomst tussen deze afbeelding
en die van de Brabander is treffend. Waarschijnlijk was de voorstelling een bij beeldhouwers en hout
snijders geliefd motief en heeft Jeroen haar als versieringsmotief leren kennen. Een naakt figuurtje,
dat eenzelfde muts draagt als het kereltje op het middenpaneel, treft men ook als miniatuur aan *").
Is het lange m e s het mannetje meegegeven om zich los te snijden, of symboHseert het evenals
elders bij Van Aken de vechtlust? Het laatste lijkt het waarschijnlijkst: Bosch hekelt in het mannetje
een vechtersbaas, die zijn straf in de mand ondergaat.
Rechts van de „gehangene" steekt een r e i g e r zijn kop door een gat in een rond, itìetalen,
lichtgebold voorwerp. Zijn lichaam gaat schuil in de schil. Het m e t a l e n v o o r w e r p is de kraag,
die aan een speer bevestigd is en waarachter de hand bescherming vindt, een stootplaat dus 4e ). Het
Middelnederlandse woord ervoor was „steeckmouwe" 47 ). De reiger doet derhalve de dienst van een
speer, waartoe zijn lange snavel en gerekte hals zich uitstekend lenen. Waarschijnlijk heeft de meester
in hem het woord „steekvogel" in beeld gebracht, dat voorkomt in de betekenis van agressief persoon 4 ε ),
en zeer wel die van „vechtlustig iemand" kan gehad hebben.
Terloops zij er op gewezen, dat de reiger in het Franse bestiarium van Philippe de Thaon (begin
12de eeuw) een symbool van de duivel is 49) en dat hij in sommige streken van Duitsland als eeri
daemonisch dier wordt beschouwd 5 0 ). Misschien heeft ook Bosch hem als een symbool van het kwade
gekend 5 1 ).
Het mannetje in de mand en de reiger worden geflankeerd door een putter en een ezel.
Het woord p u t t e r heeft als bijvormen petter62) en pitter. Men heeft vermoed, dat pitter hetzelfde
woord is als putter, maar ook de mogelijkheid geopperd, dat het een gewestelijke bijvorm is van
pitoor, d.i. roerdomp Б3 ). In een 17de-eeuws werk 54) is echter sprake van een „Pitter schoone-pluum",
welke benaming beter past bij de kleurige putter dan bij de stemmig getinte roerdomp 6Б ). En in een
postincunabel komt naast een pitter ook een putoer voor 6 e ). Met de laatste vogel wordt een roerdomp
bedoeld, met de eerste dus een putter.
Nu betekent „putter" dronkaard 5 '), „petten" of „petteren" drinken, en „petterig" aan de drank 5 8 ).
Met een „blinde pitter" werd misschien een dom mens aangeduid 5 e ), maar Jeroens putter is niet blind.
Verder schijnt het diertje voor de vogelaar een vogel van geringe waarde geweest te zijn e o ), en komt
„pitter" in onkuise betekenis voor, en wel in het gedicht „Van den Os op den Esel" van Roemer
Visscher β1 ), waar men zonder enig verband met wat er voor of na komt, leest:
De Pitter heeft sijn Saterdagh wel gevast,
Ну heeft het taye vel e2 ) op 't bed verrast.
Nu mach hy sijn eyeren gaen leggen uyt e 3 ).
Ook Bosch kent de putter als geslachtelijk symbool, nl. op zijn Tuin van de Wellust, misschien
echter alleen omdat hij een vogel is M ). In zijn snavel houdt hij daar een vrucht, waarnaar naakte
mannen happen.
Men ziet: we hebben hier weer te doen met een vogelnaam, die in ongunstige zin gebruikt kan
worden. Wie wilde de schilder met zijn putter hekelen? Een dronkaard of een vrouwenjager? Waar
schijnlijk een dronkaard, daar de dronkenschap de vechtlust gaande maakt, hetgeen Van Aken duidelijk
deed uitkomen op zijn Ira-voorstelling, waarop men voor een herberg, waar de leeuw uithangt, een
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boer een ander ziet te lijf gaan met in de ene hand zijn lange mes en in de andere een wijn- of bierkan ) .
ββ
Putters treft men veel in handschriften als randornamenten aan ) . Misschien hebben dergelijke
miniatuurtjes Bosch op het denkbeeld gebracht de vogel als symbool te gebruiken.
Wat de e ζ e 1 betreft: in de middeleeuwen en de 16de eeuw komt dit dier in de literatuur en de
e7
beeldende kunst der Nederlanden vooral voor als zinnebeeld van de domheid of de luiheid ) . Heeft
Jeroen de ezel als symbool van het eerste gekozen en wil hij zeggen, dat domheid en dronkenschap
oorzaken zijn van menige twist?
e8
Aan de oever van het water staat een g e p l u k t e g a n s : een symbool van de armoede ) .
Zijn poten steken in s c h o e n e n m e t h o u t e n z o l e n , een schoeisel dat in de 15de eeuw
ββ
70
wel meer gedragen werd ). Een muil met een houten zool heette o.m. trip ). Kan „trap" de naam
geweest zijn van een schoen met een houten zool? Nog thans hebben wij het woord trappers in de
betekenis van zware schoenen en in de middeleeuwen kende men het woord triptrap in de zin van:
n
к
hij die trippelt ). Is de gans dan een trapgans? Dit woord, dat al in de middeleeuwen bekend was ),
73
duidt evenals „gans" een domoor aan, blijkens het gezegde „Hij is zoo dom als een trapgans" ) .
74
Een synoniem van trapgans is het eveneens reeds Middelnederlandse woord trap ) . „Trap" betekende
5
omstreeks 1500 ook wulps meisje ' ) . De mening, dat dit niet hetzelfde woord is als trap in de zin van
trapgans, lijkt onaanvaardbaar, want het bij Kiliaen voorkomende „gheese" betekent zowel gans
als meretrix " ) .
In de nek van de gans steekt de k o p v a n e e n s c h a a p . Met een schaapskop wordt reeds
in de 16de eeuw een dom mens bedoeld " ) . Maar het dier was toen ter tijd niet alleen een zinnebeeld
van de domheid, doch ook van de wulpsheid. Op Bruegels Luxuria staat er een afgebeeld en Beham
plaatste op een houtsnede, waarop verschillende dieren symbolisch voorkomen, een schaap bij minne
78
kozende paren ) .
Wij zien dus, dat trap(gans), gans en schaap zowel zinnebeelden van de domheid als van de wulps
heid zijn. Rekening houdende met de speelman die de gans berijdt, de harp, de wonderlijke vogel die
op de harp zit, de bever en de beide herten welke zich links van de gans bevinden, schijnt men in de
geplukte gans met het schaapshoofd een arme, domme meretrix te moeten zien.
Het w e z e n d a t o p d e g a n s z i t , draagt harnas en sporen, hetgeen wil zeggen, dat hij
de gans berijdt. De erotische betekenis van berijden en rijden is welbekend 7 β ) .
Het hoofd van de „gansrijder" is een p a a r d e s c h e d e l , waarvan de onderkaak ontbreekt 8 0 ) .
De ontvleesde paardekop was in Bosch' tijd o.m. een symbool van losbandig feestvermaak, van de
dwaasheid en misschien ook van de domheid η) en het is derhalve mogelijk, dat niet alleen de gans,
maar ook haar berijder een hoofd heeft, dat het onverstand symboliseert.
Een gans met een ruiter op zijn rug kwam vroeger niet zelden op uithangborden en gevelstenen
voor en het woord „ganzerijder" heet in de volkstaal als spotnaam voort te leven **). Waarom het een
spotnaam werd, of het woord reeds in Bosch' tijd als zodanig gebruikt werd en van welke aard de
spot was, zijn vragen welke voorlopig onbeantwoord moeten blijven 8 3 ) .
Over de „gansrijder" hangt een grote d o e k. De man is „doekachtig", d.i. op vrouwen gesteld.
Altemets dat je ooc douckachtich zy.
Somtyts met vrauwen, omden gheest te verfrayene,
Pleghic int stove meest te labayene M).
Zo leest men bij Everaert 8 5 ) . En Cats noemt een man die met vrouwen weet om te gaan, een doekman a e ) . Een doek was oudtijds een zinnebeeld van het vrouwelijk geslacht; het woord betekende
soms ook vrouw 8 7 ) . Met broek daarentegen werd een man bedoeld.
De „gansrijder" speelt op een harp, waar een vogel op staat, wiens nek en kop vervangen zijn door
het steeltje van een bloem met twee zijspruitjes. Over vogel in phallische zin werd reeds geschreven.
Het s t e e l t j e v a n e e n b l o e m kwam in onze volkstaal voor in dezelfde betekenis. Reeds
zijn enige 17de- en 18de-eeuwse voorbeelden genoteerd 8 8 ) , een 16de-eeuws voorbeeld staat in de
refereinenbundel van Jan van Doesborch 8 e ) . De ζ ij s p r u i t j e s stellen de testiculi voor. Deze
„steelvogel" ontleende Jeroen weer aan miniaturen, grappige randversieringen, die hij een weinig
veranderde e o ) .
Í8

De h a г ρ is het pendant van de „steelvogel". In onze volkstaal zijn muziekinstrumenten vanouds
geliefde geslachtssymbolen geweest en daaronder komen snaarinstrumenten veelvuldig voor 9 1 ). „De
snaren bespelen" is een veel gebruikte platte uitdrukking.
Het verdachte element van gans en gansrijder wordt nog versterkt door de aanwezigheid van drie
dieren ter linker zijde van de gans: een bever en twee herten. Reeds werd erop gewezen, dat onze 16deeeuwers het h e r t als een onkuis dier kenden 9 2 ). Ook de b e v e r is er een. Cats noemt bevergeil
als aphrodisiacum 9 3 ) en Bauwens' bewerking van Ripa's Iconologia kent de bever als een zinnebeeld
van de gestrafte overspeler 9 4 ). In Bosch' tijd kwam het dier nog in ons land voor. Eerst enkele eeuwen
geleden is het in de Biesbosch uitgestorven e 6 ) .
Naar de brug zwemt een r a t , gediaboliseerd door sprieten bij de oren β β ). Ook het gediaboliseerde
stekelvarken op het rechterluik draagt sprieten op de plaats, waar de duivel zijn hoornen vertoont 9 7 ).
Onder de brug houdt zich een h o n d a c h t i g d i e r verscholen. Al eerder bleek het dubbelzinnige
gebruik van rat en hond.
Gans, bever, herten, rat en hond zijn alle „bij d e n w a t e r e " : ze zijn liefhebbers van be
dwelmende drank 8 8 ) . In de provincie Antwerpen kent men het spreekwoord „Als de ganzen water
zien, hebben ze dorst", hetgeen vooral van dronkaards gezegd wordt 9 9 ).
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Na de reeks „geweldenaren" die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, schilderde Jeroen geen
duivels meer die zich naar de spijsuitdeling begeven. Zijn eenmaal begonnen hekeling in het bijzonder
van hen, die tot de heffe des volks behoren, blijft de schilder echter getrouw. Zelfs zet hij zijn satire
op de twistzucht, bloeddorst, vecht- en moordlust voort in een deel der voorwerpen en wezens, die zich,
beneden de zo straks behandelde optocht, links vóór het plankier bevinden.
De ronde, lege schil met doornachtig gewas en rechte, spitse tak is een symbool van de vechtlust,
de lege schil alleen tevens van het minderwaardige. In de schil heeft een aapachtig duiveltje een ander
overweldigd. Het omhulsel der vrucht, waarbinnen men „in scille" is, „herbergt 't scheminkel": de
aap is hier een zinnebeeld van de ruziemaker. Van de reeks duivelen vóór de schil is het in de lucht
zwevende mannetje een vechtersbaas, die zijn straf in de mand ondergaat. De reiger wiens hals door
een stootplaat van een speer steekt, verbeeldt waarschijnlijk een steekvogel, d.w.z. een agressief persoon.
Stelt de putter een dronkaard en de ezel een domoor voor, en wil Bosch met deze dieren zeggen, dat
domheid en dronkenschap oorzaken zijn van menige twist?
Veel van wat met vechten samenhangt, werd en wordt gaarne in de taal dubbelzinnig gebruikt.
Bovendien prikkelt de strijd de zinnelijkheid. Dat op een hekeling van de vechtlust die van de onkuisheid volgt, is derhalve goed verklaarbaar. De geplukte gans, waarvan de poten in „trappers" steken
en de kop die van een schaap is, stelt een arme, domme meretrix voor. Een geharnaste en gespoorde
duivel berijdt haar. Zijn hoofd is een paardeschedel, die de dwaasheid en misschien ook de domheid
symboliseert. Het wezen is „doekachtig", d.i. op vrouwen gesteld, en speelt op een harp, waar een vogel
op staat, wiens nek en kop vervangen zijn door het steekje van een bloem met twee zijspruitjes. De harp
is een zinnebeeld van het vrouwelijk, de „steelvogel" van het mannelijk geslachtsdeel. De bever en de
herten ter linker zijde van de gans, en de rat en de hond in het water zijn alle onkuise dieren. Bovendien vertoeven zij, evenals de gans, „bij den watere": zij stellen niet alleen dienaren van Venus, maar
ook van Bacchus voor.

NOTEN
1
) Rep.: Baldass, nr 43; Tolnay, pi. 69. De vrucht is hier een soort schil. Bedoelde Bosch er ook "het woord schil
mee in de betekenis van verschil, onderscheid (M. W. VII, 537)? Op de derde scheppingsdag maakte God ook „verschil" tussen water en land.
*) Rep.: Tolnay, pi. 59. Tolnay (blz. 38) ziet ten onrechte in de plant met bolvrucht een symbool van de vreugden
des vlezes. Vermeylen (blz. 25) praat waarschijnlijk Tolnay na, wanneer hij van de plant zegt, dat zij „wellicht de zure
en booze geneugten der aarde verzinlijkt". Baldass noemt alle door hem bij Bosch gesignaleerde ronde schillen of
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vruchten „Blumen des Bösen" (blz. 24, 33, 34, 238, 243, 244, 245). Van de plant met bolvrucht bij Johannes de Doper
meent H. Devoghelaere (L'Art et la Vie III, blz. 316) abusievelijk, dat zij een zinspeling is op de bijbeltekst, waarin
Johannes de boom verdoemt, die geen goede vrucht voortbrengt (Mattheiis Π Ι : 10).
3
) Rep.: Boy mans. Afbeeldingen, nr 54.
4
) Rep.: Baldass, nr 74. Hier kan hij echter ook erotische functie hebben (zie beneden), als zinspeling op het on
s
e
kuise leven van Magdalena. ) Rep.: Tolnay, pi. 68, 70 en 71. ) Rep.: Lafond, bij blz. 38.
') Rep.: Oud-Holland 1933, blz. 287, afb. 10. ") Zie blz. 172. ·) R e p . : J. d. K. M. I, blz. 188.
10
) Zie blz. 84.
11
) Op Bruegels Superbia pikt een kale vogel in een geopende ronde vrucht, waarmee Bruegel waarschijnlijk de
„ a p p e l " van de hoogmoed, d.i. de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad bedoelde. Van Gils (II, blz. 58)
ziet er, wel ten onrechte, de vrucht van een alruin in, waarvan het sap in een grote dosis toegediend, de mens be
dwelmde gelijk de hoogmoed dit doet. Op Bruegels Fortitudo jaagt een leger, aangevoerd door engelen, duivelgestalten
in een holle, ronde vrucht, hun schuilplaats, misschien hier bedoeld als een symbool van het holle, lege, zwakke en
minderwaardige. D e verklaring van dit fragment wordt geheel onjuist gegeven (K. Tolnai. Beiträge zu Bruegels Zeichnungen. J. d. p. К. Bnd L, blz. 206). D e andere uitzonderingen komen straks ter sprake.
12
) Men vergelijke de volgende verklaring met die gegeven op blz. 58 en 87, waar Bosch met de bast van een
boom eveneens het woord schil of schel wilde weergeven.
" ) M. W. VII, 537, 389 (360). " ) Idem, 404. " ) Idem, 538. " ) Idem, 362.
18
" ) M. W. IX, 524.
) Idem, 525.
" ) Bijv. Kruyskamp II, blz. 258, vs 42 vlg. en Bredero's Klucht van de Koe, vs 279 en 282 (Van Rijnbach, blz. 15).
i0
) Bijv. G. J. Boekenoogen. Die evangeliën vanden spinrocke metter glosen bescreven ter eeren vanden vrouwen.
's-Gravenhage 1910, 3e avond, X X capit., en Kruyskamp II, blz. 258, vs 42.
21
) Bijv. Kalff. Lied, blz. 302; Frère en Gessier, blz. 38. 21!) Zie Van Rijnbach, blz. 180, aantekening 124.
23
) Vgl.: „Dése (die het lichaam stellen boven de ziel) die slachten . . . . den ghenen die sappels schelle mint boven
die kerne, die hi daer in vint" (Verdam I, blz. 146, vs 11414 vlgg.) en „Het is een ydel scille, daer geen morch van binnen
en is", hetgeen van een mens gezegd wordt (C. M. Lelij. De parabelen van Cyrillus. Amsterdam 1930, blz. 65).
" ) Tolnay, blz. 37 en 38, noot 106; K. Tolnai. Beiträge zur Bruegels Zeichnungen. J. d. p. К. Bnd L, blz. 206.
Ook Borms noemt de vrucht bij Bruegel een granaatappel (Van Gelder en Borms, blz. 102).
26
) Bijv. H. Voss. Altdorffer und Huber. Leipzig z.j. (1910), Tafel 51; Bilder-Katalog, n r 329; F . Winkler. Dürer.
Des Meisters Gemälde, Kupferstiche und Holzschnitte. Berlin und Leipzig z.j. (1928), blz. 69.
2e
) Dyalogus creaturarum, dyalogus XXXI; A. Essenwein. Die Holzschnitte des 14. und 15. Jahrhunderts im
Germ. Museum zu Nürnberg. Nürnberg 1875, Tafel Cl (houtsnede uit Ortus Sanitatis, 1487) ; Nijhoff. Art typographique I,
Utrecht, Jan Bemtz IV, 14; In Den groten Herbarius. Utrecht, Jan Bemtsz, 1538, cap. CCLVII leest men, dat de vrucht
van de mandragora „den mispelen gelijc" en van de manlijke alruin „gelijc eenen appel" is, „van verwen gelijc sofferaen ende si heeft eenen stareken rooc".
" ) Is. Teirlinck. Flora Diabolica. Antwerpen 1925, blz. 79; Handwtb. I, 319.
M
) De Biblie met vlitigher achtinghe, recht na deme latine in dudesk averghesettet. Mit vorluchtinghe unde glose
des Nicolai de Lyra. e.a. Lubick 1494.
" ) Ed. Riehm. Bijbelsch woordenboek etc. Bewerkt door С H . van Rhijn. Dl I. Utrecht 1890, blz. 61.
80
) Bartholomaeus Engelsman, boek XVII, ca. CLXXII.
31
) Rep.: E. Hessig. Die Kunst des Meisters E. S. und die Plastik der Spätgotik. Berlin 1935, Tafel 11, afb. С
Afb. 82. 3 2 ) Rep.: Tolnay, pi. 33, a. Afb. 69. 3 3 ) Rep.: Tolnay, pi. 59.
,4
) Rep.: Kupferstiche desXVbisXVIII
Jahrhunderts. Versteigerung durch С. G. Boerner in Leipzig. 5 bis 7 N o 
vember 1929, Tafel IV.
" ) Rep.: H. Kohlhaussen. Minnekästchen im Mittelalter. Berlin 1928, Tafel 64, afb. 2. Zie voor Nederlandse
invloed in Zuid-Duitsland in de tweede helft der 15de eeuw: Irmgard Schüler. Der Meister der Liebesgärten. Ein Beitrag
zur frühholländischen Malerei. Amsterdam-Leipzig z.j. (1933), blz. 43.
se
) Kalender — Die Gelide onser Vrouwen — Die Gelide van der Ewigher Wysheit — enz., blz. 13. Univ. Bibl.
Amsterdam. »') Zie Tolnay, pl. 29, a en pi. 66. 3 β ) D e Roovere. Wercken, blz. 80.
3e
) Everaert, blz. 46, vs 357. Vgl. De scherminkel rijd daar (Tuinman I, blz. 290) en: veel schominkel maken =
herrie, spektakel, twist, gekrakeel maken (De Во). 4 0 ) Rep.: Lafond, bij blz. 30.
41
) Afb. 24. Zie blz. 186 en 203. 4 2 ) Blz. 181 vlgg.
4S
) Zie J. Verdam. Over eene Middeleeuwsche straf. Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van 1901—7902, blz. 27 vlgg.; A. van Werveke. Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde
van Vlaanderen. Gent 1927, blz. 147 vlgg.; A. van Werveke. 73e straf van de mand. Brabantsche Folklore XVII, blz.
0
485 vlgg.; Poullet I, blz. 300. Een voorbeeld uit 's-Hertogenbosch (A 1536) geeft Hermans. Kronyken I, blz. 110.
44
) Rep.: Maeterlinck. Sculpture, afb. 133. Afb. 109. Een 16de-eeuwse koorbank te Hoogstraeten toont een man,
die in een mand tussen twee huizen opgehangen is. Rep.: Maeterlinck. Sculpture, afb. 132.
" ) Rep.: Byvanck, pl. LXXXIX, fig. 239. Afb. 107.
4
*) Vrbb. uit de 15de en 16de eeuw: Quirin von Leitner. Freydal. Des Kaisers Maximilian I Turniere und Mum
mereien. Wien 1880—1882, passim, o.a. XLIV; A. Demmin. Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen
von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 3de druk. Gera-Untermhaus 1891, blz. 484.
" ) Van Hasselt I, blz. 171. «·) W. N. T. XV, 974. " ) Gossart, blz. 165. " ) Handwtb. VII, blz. 629.
ll
) Als erotisch zinnebeeld gaf hij hem bij de zwemmers op het middenpaneel. Zie blz. 102. Bruegel gebruikte de
reiger ook enige malen symbolisch (nl. op zijn Superbia, Avaritia en Gula), maar op een geheel andere wijze dan Bosch.
'Ч M. W. VI, 791, sub putter en W. N. T. XII, 1, 1428. 5 3 ) W. N. T. XII, 1, 2036.
ί4
) Zeeuwsche Nachtegael, ende Des selfs dryderley gesang: etc. Middelburgh 1623, 3de dl, blz. 59.
*•) D a t pitoor zonder meer ook het kleurige woudaapje kan aanduiden, zoals W. N. T. XI, 1, 2027 zegt, is aan
twijfel onderhevig. E. D . van Oort (De vogels van Nederland. Dl I. 's-Gravenhage 1922, blz. 83) geeft onder de Neder
landse volksnamen van het woudaapje niet pitoor (butoor), wel houtpitoortje (houtbutoortje) en kleine butoor,
terwijl ook het fV. N. T. geen enkel voorbeeld van pitoor (butoor) in de betekenis van woudaapje oplevert (III, 1, 1932
en XII, 1, 2027).
'") Vogelparlement of Der vogel sprake. Amsterdam (?) ca 1510 (?), blz. 10 en 6.
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") J. P. Sprenger van Eyk. Handleiding tot de kennis van onze Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke
Zegswijzen, bijzonder uit het Dierenrijk
ontleend etc. Rotterdam 1838, blz. 76.
6
"e o) W. N. T. XII, 1, 1428. ·) W. N. T. XII, 1, 2037.
) Zie Ed. de Dene. De warachtighe fabulen der dieren. Brugghe 1567, blz. 30 en 31.
",!l) Roemer Visscher. Brabbelingh.
t'Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn etc. 1669, blz. 183.
β3
) zijn magere vrouw.
) naar andere vrouwen gaan. ·*) Rep.: Tolnay, pi. 70. " ) Rep.: Tolnay, pi. 5, a.
·•) Bijv. in Romance of Alexander.
" ) Bijv. M. W. II, 733; W. N. Т. ΠΙ, 3, 4328 vlg.; Bruegel: Van Gelder en Borms, pi. XIV (Fortitudo); opeen
volgens een ontwerp van Pieter Coecke geweven tapüt trekt een ezel de Accidia ( = verveling, luiheid; Baldass, blz.
239); H. Goltzius gaf het dier als een zinnebeeld van de Desidia (Knipping I, blz. 38). Buiten de Nederlanden: Mâle.
Art religieux, afb. 179; Zschelletzschky, Tafel XXIX, B. 130; Molsdorff, nr 1083; in het vroeger aan Gerson toegeschreven Compendium Theologicae Veritatis: De Weert, blz. 59. Over het algemeen beschouwde men een ezel als iets verachtelijks. Echtbreeksters en meinedigen werden er op rondgereden (Noordewier, blz. 319). Anna Bijns noemde op
het voorbeeld van Sint Franciscus haar lichaam een ezel (Bijns. Nieuwe refereinen, XIX, e, 12). Philippe de Thaon zag
de wilde ezel als een symbool van de duivel (Ch. V. Langlois. La connaissance de la nature et du monde au moyen
âge d'après quelques écrits français à l'usage des laies. Paris 1911, blz. 41). Zie ook Haslinghuis, blz. 198. De Siguen ça
(1605) beschouwde muilezels als symbolen van de wulpsheid en ezels als zinnebeelden van ongevoeligheid en kwaadaardigheid (Tolnay, blz. 80). In onze taal kan ezel о.m. slaan op iemand, die dom, lomp, stijfhoofdig, weerbarstig,
nüdig of afgunstig is (YV. N. T. III, 3, 4330). *") Zestiende-eeuws voorbeeld: Dichten, blz. 114.
"") Vrbb.: Friedländer VII, Tafel LXXXI en monsterwezen op het rechterluik van het Lissabonse drieluik.
" ) M. W. VIII, 696. ' l ) M. W. VIII, 696. ") M. W. VIII, 647.
") J. P. Sprenger van Eyk. Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke Zegswijzen, bijzonder van de Scheepvaart en Scheepsleven ontleend. Nalezingen en Vervolg. Rotterdam 1836, 58.
J. P. Sprenger van Eyk. Handleiding tot de kennis etc, bijzonder uit het Dierenrijk ontleend, en eenige andere opgegevene.
Rotterdam 1838, blz. 24. " ) M. W. VIII, 646. '») M. W. VIII, 649.
7e
) Ts. LUI, blz. 301 (M. Schönfeld. Gans).
") Adagiorum Epitome post novissimam D. Erasmi Roterodami exquisitam recognitionem, per Eberhardum
Tappium etc. Appositae sunt etc. opera studique: loannis Servillii. Antverpiae 1545, blz. 150, 153.
") Rep.: Von Lichtenberg, Tafel XVI.
") Een oud voorbeeld: G. J. Boekenoogen. Die evangeliën vanden spinrocke metter glosen bescreven ter eeren
vanden vrouwen. 's-Gravenhage 1910. 3de avond, XX capit. Vgl. een paard in de wieg = meretrix (Tuinman I, blz.
153); paardetje
op zaal spelen (H. Doedyns. Haagsche Mercurius etc. 2de dr. Amsterdam 1735, I, blz. 211; 1ste dr.:
1698). β0 ) Onjuist is Brions mening (La Renaissance. Janvier 1939, blz. 28), dat de ruiter uit een vogelskelet bestaat.
" ) Zie blz. 164. e a ) Van Lennep en Ter Gouw II, blz. 356.
" ) Samenhang met het Zuidnederlands gezegde „met iemand de gans rijden" in de betekenis van iemand allerlei
spotternijen doen verduren (Comelissen en Vervliet, blz. 442) lijkt onwaarschijnlijk, daar met dat gezegde wel oorspron
kelijk bedoeld zal zijn „iemand gebruiken als gans, die men aftrekt". Zie over dit gans rijden Bosch, blz. 185.
" ) Zo nu en dan ben ik ook vrouwziek. Soms maak ik met haar zo veel mogelijk plezier in de badstoof, om mij
wat op te vrolijken. " ) Everaert XVII, vs 89 vlgg. ··) Cats II, 60a.
" ) W. N. T. III, 2, 2689; M. W. II, 229. Nog een voorbeeld in Het spel van de Stathouwer. Uitg. door D. A.
Poldermans in Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland uitgegeven door het
Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen 1930, blz. 39, vs 727.
•e) W. N. T. XV, 979. »») Kruyskamp II, blz. 257, vs 10.
^) Voorbeelden, waarschijnlijk Vlaams werk: Maeterlinck. Peinture, afb. 141; Romance of Alexander, fol. 59 г :
afb. 108.
" ) Bijv. E. Verwijs. Dit sijnX goede boerden. 's-Gravenhage 1860, 111,140; De Jong. Esbatementen: De luystervinck, vs 357; Carton, XXXVIII, 1; CXXI; De Nieuwe Amsteldamsche Schouwburg. Amsterdam z.j. (18de eeuw), blz.
88, с 2; Clioos Cytter etc. Amsterdam 1663, blz. 170. Te verwerpen valt dus de mening van Combe (blz. 84, nr 47),
dat de harp bij de gansrijder „la harpe céleste" is.
") Combe's verklaring (blz. 84, nr 47) van het hert als „image de l'âme qui hésite encore à boire l'eau impure
de l'étang" is onjuist. »a) Cats II, 553a. " ) Poot II, blz. 301.
" ) A. W. Byvanck. De voorgeschiedenis van Nederland. 2de druk. Leiden 1942, blz. 29.
··) Rep.: Tolnay, pi. 42, b. e ') Duidelijke rep.: Легоб/е, pi. XVIII. ·•) Zie blz. 193. ··) Comeüssen en Vervliet,
blz. 442.
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HOOFDSTUK XI
VIS-

EN

EENDSCHIP,

VOGEL

EN

SCHUITJE

p HET WATER VÓÓR HET PLANKIER drijft een als schip uitgeruste vis met diabolische staart. Van twee
aapachtige wezens met mensengezichten haalt de één in een net een achttal vissen en een zwemvogel naar boven, terwijl de ander een grote pollepel als stuurspaan gebruikt ^ .
De p o l l e p e l is een symbool van losbandige pretmakerij 2 ), evenals de „r a g e b о 1" of
„ζ w a b b e г" 3 ) en de b i e г - o f w ij η к г u i к, die zich achter de stuurman bevinden.
Die a a p - s t u u r m a n draagt op zijn kap een v r i j s p i t s , k e g e l v o r m i g h o o f d 
d e k s e l , dat van andere 15de- en 16de-eeuwse voorstellingen niet bekend lijkt. Het is geen trechter,
daar de tuit ontbreekt. Wel lijkt het veel op het pyramidevormige, veelzijdige voorwerp, dat enige
kunstenmakers bij Bosch en Bruegel bij zich hebben. Jeroens goochelaar heeft er één voor zich op de
tafel staan 4 ), op Bruegels Strijd tussen Vasten en Vastenavond draagt eenzelfde persoon er een op zijn
hoofd 5 ) en laatstgenoemde kunstenaar tekende elders een goochelaar-duivel, toegerust met bekers, balletjes, stokje en een dergelijk hoedje e ). Zo'n voorwerp dekt ook het hoofd van de man, die op Bruegels
spreekwoordenschilderij van een hoopje kaarten er één afneemt en door zijn schildjes en tas gekenschetst wordt als een zwervend kunstenmaker 7 ). Misschien is ook hij een goochelaar: de kaarten kunnen
er op wijzen8). Deed zulk een kegel- of pyramidevormig hoofddeksel dienst bij het vertonen van kunsten, bijv. om er iets onder te laten verdwijnen? Dat 15de- en 16de-eeuwse „varenden" met dergelijke
dingen werkten, blijkt uit de bekertjes, die de goochelaars van Reeuwich 9 ), Bosch en Bruegel gebruiken.
Dat Van Aken in de duiveltjes zwervende kunstenmakers zou hekelen, wordt gesteund door de
aanwezigheid van het n e t , waarmee zij vissen. Zij zijn „netteboeven", d.w.z. zwervende bedelaars,
kwakzalvers, oplichters, kunstenmakers, die een net bij zich hebben, waaronder men een uit touw
geknoopte bedelzak moet verstaan die, in ledige staat, ook wel als kledingstuk of als hoofdbedekking
diende. Mogelijk werd het wel als masker gebruikt om de zwerver onherkenbaar te maken 10 ). Denkelijk
heeft men twee soorten netten te onderscheiden, een klein net dat als masker, en een groot dat als
bedelzak gebruikt kon worden 11 ). Netteboeven kunnen zich van beide bediend hebben.
Die netteboeven stonden in een kwade reuk, zodat zij in een 16de-eeuws referein in één adem genoemd worden met „rabbauwen" n) en „lichte schuten" 13 ). Zij bedrogen de mensen waar zij konden.
In het Volksboek van Uilenspiegel is er sprake van een fluitenmaker „dye metten netten ende metten
lodderhout 14 ) gelopen had achter lande 15 ), so dat hi van alle scalcheyt 1β ) wiste" 1 7 ). Zo'n net werd
begrijpelijkerwijze een symbool van het bedrog. Op een naar een tekening van Bruegel gemaakte
gravure tracht een marskramer, die het bedrog verpersoonlijkt, netten (geknoopte bedelzakken of
maskers in de vorm van een net?), trompen en fluiten aan de man te brengen 1 8 ). Deze voorwerpen
zijn hier zinnebeelden van bedriegelijke handelingen. „Trompe" is de naam van een zeker soort blaas
instrument, een mondharpje, terwijl „trompen" bedriegen 1 9 ) en „fluiten" liegen 20) betekent.
Kon dus het net van een netteboef een symbool van het bedrog zijn, het behoeft geen bewijs,
dat dit ook voor het net van een visser of jager geldt. De vangst van het tweetal netteboeven op ons
21
schilderij is groot. Daar er spreekwoordelijke gezegden als „hij ziet hen in zijn net te krijgen" ) en
„zij zwemmen in het net" ^) bestaan, is het waarschijnlijk, dat Bosch met de visvangst een dergelijk
gezegde, bijv. „zij vangen velen in hun net" in de betekenis van „zij bedriegen velen" bedoelt.
Onder de ν i s s e η die naar boven gehaald worden, onderscheidt men een paling, een jonge haai
die zich op de rug werpt, een soort rog en een pieterman. D e z w e m v o g e l heeft een lepelaarsbek
en vleugels welke iets op die van een pinguïn lijken. Mogelijk wilde Jeroen met deze dieren bepaalde
mensentypen hekelen: paling betekent o.a. geslepen, sluw persoon 23 ); haai o.a. schraapzuchtig mens 24 );
rog o.m. vuile, slordige vrouw 25 ); met de pieterman kan Bosch een wellusteling bedoelen 2e ). En
een drinkebroer werd wel een lepelaar genoemd 27 ).
Dat men in de beide duiveltjes zwervende kunstenmakers moet zien, blijkt nog uit iets anders.
Zij varen in een visschip, terwijl op het woord „varen" nog eens extra de nadruk gelegd wordt door de
ν а г e η ρ 1 a η t die uit de vis groeit. De schilder wil hiermee zeggen, dat de aapachtige wezens
„varende mannen of luden" zijn, dat zijn rondreizende kunstenmakers van allerlei slag, zoals sprekers,
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28

muzikanten, potsenmakers en goochelaars ). Ook in onze 16de-eeuwse Rederijkersrebussen wordt
29
met de varenplant het werkwoord varen weergegeven ). Voor Bosch kan deze plant tevens een
30
diabolische kleur gehad hebben, daar de varens door het volk als duivelskruiden beschouwd werden ) .
Over de slechte naam welke de speellieden (het woord in de ruimste zin gebruikt) hadden, is elders
31
in dit boek geschreven. Onder hen vergeten onze moralisten de goochelaars niet ) . In het einde der
15de eeuw werden dezen in de Zuidelijke Nederlanden te zamen met tovenaars en waarzeggers als
bedriegers beschouwd ^ ) . Wanneer Bruegel de overwinning van de heilige Jacobus op de tovenaar
Hermogenes afbeeldt, omringt hij de laatste met een schare duivelen, waarvan velen kunstenmakers
voorstellen: een poppenspelvertoner, een koorddanser, een man met gedresseerde apen, een fakir,
33
diverse jongleurs en acrobaten en ook twee goochelaars ) .
Waarom gaf Bosch aan zijn varende luden de gedaante van a ρ e η ? In de eerste plaats, omdat
M
de aap een zinnebeeld was van vele ondeugden ), maar zeker ook omdat hij op tal van miniaturen
apen de handelingen van mensen had zien verrichten, soms als satire, bij wijlen louter als komische
35
voorstelling ) .
De beide netteboeven varen in een schip, dat voor het grootste gedeelte uit een v i s bestaat.
De vis is hier niet zoals op het linkerluik geslachtelijk bedoeld, daar de wezens en voorwerpen welke
zich op en bij het visschip bevinden, geen onkuise betekenis hebben — de doek over de vis en misschien
de pieterman uitgezonderd. De vis komt in onze 15de en 16de eeuw echter ook veelvuldig als zinne
se
beeld van losbandige pretmakerij voor ) en als zodanig past hij goed in de nabijheid van drink37
kruik, „zwabber" en pollepel ) .
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Bedoelde Jeroen er nog een bepaalde vis mee? Een wijting of een gulleken ) , d.i. een kleine
3e
kabeljauw of schelvis? Wijting is in de betekenis van appel een symbool van de dwaasheid ) en guie
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betekent drinkebroer of schandbrok ) .
Zoals elders doedelzak, mossel, gans en ei (evenals de vis beelden van losbandige pret) Bosch
als „schuit" dienen voor zijn „verloren kinderen" "), is hier de vis het vaartuig van twee netteboeven,
twee varende luden, misschien twee goochelaars.
De vis symboliseert de sfeer, waarin de varenden optreden. Deze wordt nog nader gekenschetst
door het pantser, het lange mes en de doek, welke door de vis gedragen worden, en door de wimpel
in het want. Zowel m e s als h a r n a s duiden op de vechtlust, die het kermisvermaak ontsierde. Beide
werden door ruwe zwervers gedragen, blijkens de Limburgse keur „dat vremde luide.. gheyne harnasch
noch grove metse ^) noch ander steve 4 3 ) draghen en sal **)". De d o e к is ook hier een zinnebeeld
van het vrouwelijke. „Gheene ghenouchte sonder douken" 4 5 ) is een spreekwoord, dat voor de kermisganger opgaat. Een ander woord voor w i m ρ e 1 is vaan, en dit is ook de naam van een maat, vooral
voor bier 4 e ) .
Rechts van het visschip drijft een woerd, wiens hals en kop vervangen zijn door een smalle, sneb
achtige voorsteven, waarin een mast met zeil staat. In de eend ligt een m o n n i k , die met zijn door
het lichaam van de vogel gestoken handen gesticuleert, terwijl hij van een blad zingt. De man draagt
op zijn hoofd een b l a u w k a p j e , wat op zijn onbetrouwbaarheid en schijnheiligheid wijst 4 7 ).
Op zijn neus rust een b r i l . Heeft hij zich een bril gekocht, d.w.z. is hij bedrogen of misleid, nl.
door de Boze? Iemand brillen verkopen betekent reeds in het begin der 16de eeuw: iemand bedriegen,
misleiden, iemand iets op de mouw spelden of een valse voorstelling van iets geven 4 8 ) .
De e e n d stelt in onze 16de- en 17de-eeuwse beeldende kunst herhaaldelijk het woord end(e)
in de betekenis van „einde" voor. Zo geven 16de-eeuwse Rederijkersrebussen de vogel in die functie 49 )
en kende men in de 17de ee,uw het spreekwoord: Woorden (woordspeling met woerden) zijn goed,
maar d'enden legghen d'eyeren ^ ) . Jordaens schilderde eens een doodshoofd, dat op de buik van een
eend rust. Hij noemde zijn werk „Vanitas of de dood in 't end" 6 1 ). Op een oude gevelsteen draagt
een eend een wereldbol op de rug. Er onder staat „'t Endt draagt de last" 5 2 ). Een andere gevelsteen
vertoont een met een zware last beladen slede, waarvoor een eendvogel gespannen is. Een tweede eend
speelt voor sleper en houdt de leidsels. Het opschrift van de steen luidt „Het lastigh Endt" S 3 ) . Op
een exemplaar van Bruegels „De Deken van Ronse" is naast de vogel die op het uithangbord van een
huis met zotten staat, geschreven „In den Eyndtvogel" 5 4 ) . Vermoedelijk heeft men ook hier met
een woordspeling te doen. Met Eyndtvogel zal hier wel bedoeld worden de mens die aan het eind van
zijn verstand gekomen is, de dwaas.
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Hoogstwaarschijnlijk heeft Bosch met de zingende man in de eend een gezegde willen in beeld
brengen in de trant van „De dood in 't end", „'t Endt draagt de last" en „Het lastigh Endt". „Hij
zinkt (uit: zingt) in 't end" zou dan een goede oplossing geven. De monnik maakt met zijn handen
het gebaar van een zanger en tevens van iemand die wegzinkt.
Heeft de eend op het middenpaneel ook nog een ongunstige betekenis? In de Tuin van de Wellust
komt de vogel drie maal voor. Een naakte man rijdt daar op een woerd, terwijl een andere Adam
zijn mondt opent voor de snavel van een eend en een zelfde vogel te midden van een aantal naakte
lieden staat S 6 ). Een koorbank te Breda (ca 1475) geeft een naakte mannenfiguur, waarvan het onderlijf
overgaat in een eend 5 e ). Daar verscheidene andere voorstellingen op de Bredase banken een zinne
beeldige betekenis hebben, is het waarschijnlijk dat ook de juist beschrevene er een bezit. De verwant
schap met de afbeeldingen op de Tuin van de Wellust kan pleiten voor een dubbelzinnige. De eend
is echter ook een symbool van de domheid en de drankzucht57).
Op het achterste gedeelte van de vogel heeft een m a n n e t j e een touw vastgegrepen, dat een
aantal koorden, welke als stralen, spaken of draden van een web aan de mast bevestigd zijn, strak
gespannen houdt. Het zit „op 't end van 't end", d.w.z. slechts een korte spanne tijds scheidt het van
de totale (in dit geval morele) ondergang.
Het kereltje is z w a r t b r u i n van kleur. Zwart is in onze middeleeuwse geschriften her
haaldelijk een symbool der onkuisheid. Broeder Hendrik van Keulen vertelt, dat een wellusteling
de kleur van steenkool kreeg, toen hij door de duivel gestraft werd 5 8 ). Toen St Antonius eens door
„oncuuscheyt becoert" werd, smeekte hij God „dat hi hem toenen wilde den duvel, die gheest der
oncuuscheyt. Daer sach hi voer hem legghen verwonnen 59) in een ghedaente eens swarten leuken
kinde eens moriaens" •"J. In een 14de-eeuws geschriftje over de gelaat- en karakterkunde leest men:
„Die donker swart es of eerdachtich, bediet heldende ten gebreken en te luxurien sonderhnge" β 1 ).
En in een 15de-eeuws handschrift van soortgelijke aard staat:
Hevet een mensche zwarte huut,
Dat diet een verkeert druut e 2 ).
De donkere kleur wijst dus op de onkuisheid van de man. Van welke aard die is, leert ons de in
zijn achterwerk stekende d o o r n , een in het Middelnederlands en 16de-eeuws voorkomend symbool
van het mannelijk lid e 3 ). Hij maakt zich schuldig aan dezelfde zonde als de doedelzakspeler op het
linkerluik. Bij beiden steekt een l a n g m e s door de huid van het linkerbeen. Schuilt hier een
spreekwoordelijk gezegde achter of is het lange mes weer, zoals bij Bosch zo vaak, een zinnebeeld
van vechtlust, opvliegendheid en toorn?
De voet van het kereltje is ten dele afgekapt en steekt in een wit omhulsel. De i n g e k o r t e
ν o e t is diabolisch. De gelukzalige Brigjtta zag in een visioen duivels, wier voeten verminkt en bij
het midden afgesneden waren ·*). Satan past deze verminking ook op mensen toe. Als Christoffel
Wagenaer zijn voet buiten de magische cirkel steekt, „so hout eenen Geest hem den voet schier half af,
also dat hy die Teenen voor quijt was" e 6 ).
De w i t t e „ s c h o e n " is niets anders dan een vergroot uiteinde van een bot, waarin soms
de poot van een bedelaarskruk stak om slijtage te voorkomen. Bosch ontwierp twee bedelaars **)
en een marskramer 67 ) met zo'n stok, terwijl het mismaakte been van een aan Huys toegeschreven
speelman-bedelaar op een steunsel rust, dat een soortgelijke verharding vertoont e 8 ). Met dat stuk
bot kenschetst Jeroen het kereltje op de eend als een bedelaar, althans ajs een armoedzaaier. Het
voorwerp heeft dezelfde functie bij een duiveltje (een vechtlustige schooier) op het Laatste Oordeel
te Wenen ββ ). Misschien heeft de schilder er ook mee te kennen willen geven, dat de man een „lichtvoet", d.i. een lichtzinnig persoon is 7 0 ). De voet is nl. licht van kleur en gewicht. Merkwaardig is,
dat de duivel in een 15de-eeuws Limburgs antichrist-spel Lichtvoet heet ^1). Wellicht was ook Stompvoet (Kiliaen: mutilus pede) een naam van zijne Satanse Majesteit. In een boekje waarin vele spreek
woorden over de vorst der duisternis handelen "J, leest men althans het volgende gezegde, waarvan
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het humoristisch bedoelde tweede gedeelte duister van oorsprong is: „De Weerelt is om Rapen uyt )
4
(sprak Joris Stompvoet) rydende op de staart van een laveerende Puyt" ' ). Het lijkt wel of het beeld
van een wezen met een mismaakt been, dat op het achterwerk van een kikvors rijdt, aan een Boschachtige compositie ontleend is en dat Stompvoet de naam van een duivel is. Het van dit substantivum
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afgeleide verbum betekende ook strompelen of hinken, een kenmerk van de Satan 7 5 ). Heeft het woord
stompvoet ook een mens met de een of andere ondeugd aangeduid?
Het zwarte mannetje draagt op zijn rug een k o r f , waarin een aapje zit. Zo 'n mand nam men
mee naar de markt om er de dieren in te vervoeren. Miniaturen uit twee breviaria vertonen dergelijke
korven, gedragen door vrouwen die inkopen hebben gedaan 7 β ). In één ervan zitten kippen 77 ). Pieter
Aertsen schilderde een ander, waarin duiven geherbergd worden 7 e ). Op een aan het werk van Bosch
verwante Christus, die de kooplieden uit de tempel verjaagt, draagt een koopvrouw er een, uit welks
opening, juist als op het Lissabonse drieluik, takjes met bladeren steken 79 ). Een Vagevuur van een
imitator van Jeroen laat ons een martelend wezen zien, dat een korf op het hoofd draagt, waarin een
mens, waarschijnlijk een oneerlijke koopvrouw of koopman, zit ^). Ook daaruit steken takjes. Bruegel
tekende een duivelin op wier vrouwenkap zo'n marktkorf rust, op zijn Laatste Oordeel **). Misschien
hekelt hij hier een koopvrouw, die haar tijd verpraat, daar kakelkorf in de 17de eeuw behalve hoenderkorf ook snapachtige vrouw betekent 82 ).
Het zwarte mannetje draagt dus een a a p j e op zijn rug, dat hij gekocht heeft of verkopen wil.
Brengt het Duitse spreekwoord „Er hat sich einen Affen gekauft" 83 ), d.i. hij is dronken, opheldering?
„Affe" zou hier volgens Wander nog de betekenis van „Larve" hebben, maar in vele talen is de aap
een symbool van de dronkenschap en in het Vlaams kent men aap of martiko in de zin van borrel M ).
Dit laatste doet ons aan de mogelijkheid denken, dat ook Bosch de uitdrukking „hij heeft zich een
aap gekocht" gekend heeft in bovengenoemde betekenis.
Een andere hypothese is de volgende. Elders is aangetoond, dat een korf bij Bosch vele malen een
maag of een buik voorstelt e5 ). Heeft het mannetje derhalve een borrel (aap) in zijn maag (korf)?
Bij Kiliaen β β ) is korfdrager een synoniem van verklikker, aanbrenger, maar dit verklaart de
aap nog niet.
Het b o s j e g r o e n dat uit de korf steekt, dient om schaduw te geven. Men kan hierbij aan
het gezegde deken: „De aap zit er in de schouw", d.i. het is er niet pluis 8 7 ), waarbij dan schouw
in woordspeling gebruikt is met schauw (uit schaduw) 8 8 ) . Bruegel tekende het verwante spreekwoord
„De simme sit aenden heijrt ( = haard) en siet ( = kijkt toe)", d.w.z. er is ruzie 8 e ), en Johan Theodoor
de Bry graveerde een dergelijk gezegde 9 0 ).
Het wezen draagt een (rode) v r o u w e n d o e k over hoofd en rug 9 1 ). Bij de harpspeler en de
vis was de doek het symbool van de vrouw. Hij is het ook hier en wijst op de feminiene aard van de
drager, terwijl men er misschien ook een woordspeling met „doeken", d.i. bedriegen, misleiden (de
man is „gedoekt", d.i. misleid, nl. door de Boze) in mag zien, al schijnen er geen oudere voorbeelden
van deze uitdrukking genoteerd te zijn dan uit het begin der 17de eeuw e 2 ). Wel bestaan er 16de-eeuwse
voorbeelden van een synoniem van dit doeken, nl. iemand "thoot verbinden" *3) of "thoot binden
met doecxkens" * 4 ). Bosch of een imitator heeft dit gezegde op een variant van de Keisnijding in beeld
gebracht: deze bevindt zich in het depot van het Rijksmuseum en laat ons zien, hoe één van de toeschouwers, die om de tuin geleid worden, door een helper van de „chirurg" een doek om het hoofd
gebonden wordt 9 Б ).
In het zeil van het eendschip hangt een r o g . Ook deze voorstelling leidt slechts tot gissingen.
In de 17de eeuw komen uitdrukkingen voor als „Wasser noch een roch in zee, hy quam ons aen
boort", hetgeen „slechter kon ik het niet treffen" betekent 9 e ). Het binnen boord halen van een rog
gold dus als iets onaangenaams. Het kan zijn, dat Bosch een dergelijk gezegde in beeld heeft willen
brengen. De zinkende monnik heeft een rog aan boord gekregen: zijn toestand is uiterst penibel ge
worden.
Onder een rog verstaat men in de 16de eeuw en later echter ook een vuile, slordige vrouw. Truijcken,
die in het Esbatement van de Bervoete Bruers met haar man van gestolen lekkernijen smult, zegt tegen
hem: „ghij schint om te siene een weeldich patere" 9 7 ), waarop Hans antwoordt: „en gij sijt van de
rochghen de matere", d.w.z. jij bent de moeder-overste van de vuile vrouwen 9 8 ) . Nu zou de zingende
monnik een lollaert of lolbroeder kunnen zijn, d.i. een broeder van barmhartigheid, wiens naam door
het volk met zijn murmelend zingen en bidden in verband werd gebracht (lol = deun of dreun;
lollen = neuriën) " ) . Die lollaerden schenen zich veel met vrouwen af te geven en worden derhalve
in onze volksliteratuur vaak over de hekel gehaald 100 ). Zo hebben zij omgang met vrouw Laudate,
het type van de vuile vrouw, wier naam van Laudata, de geprezene, afgeleid is 101 ). Daar de 14de-eeuwse
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chronist Hocsemius, zinspelende op het werkwoord lollen, de lollaerts Deum laudantes noemt, ziet
men in de lolbroeder die de vuilpoets Laudate bemint, een „laudans" die naast zijn „Laudata" staat 102 ).
Dacht ook Bosch aan deze woorden en beeldde hij een lollaert af, een rogge, d.i. een smeerpoets van
een vrouw ofte wel vrouw Laudate, lovende met zijn gezang? Jeroen hekelde op verscheidene plaatsen
monniken om hun onkuis leven. Hij schilderde bijv. één hunner in een schip, kersen etende met een
non die een luit bij zich heeft. Die lute wil zeggen, dat de vrouw een „suster Lute" is, een geestelijke
zuster in wier gezelschap broeder Lollaert wel in onze literatuur op weinig stichtelijke wijze aangetroffen wordt 103 ).
Hetzij men ter opheldering van de rog in het zeil denkt aan een uitdrukking in de trant van „Wasser
noch een roch in zee, hy quam ons aen boort", of aan rog in de betekenis van vuile vrouw en in de
vis een Laudate ziet, in geen van beide gevallen worden het z e i l van het eendschip en het feit dat de
r o g s c h o o n g e m a a k t is, verklaard 104 ). Daarom lijkt de volgende hypothese aannemelijker.
Aan onze kusten komen vier soorten roggen voor, waarvan de gewone of stekelrog (Raja clavata L.)
en de vleet (Raja batis L.) de bekendste zijn. Onze rog, die met zijn rug tegen het zeil hangt, vertoont
een gladde buik en is dus in elk geval geen stekelrog, wiens onderzijde met harde doorntjes bezet is.
De rog kan een vleet zijn 105 ). Een bijvorm van vleet was en is „vloot" of „vlote". Ook wanneer
de rog geen vleet is, kan het woord „vlote" er op van toepassing zijn, omdat met „vlote" ook andere
rogsoorten dan de Raia batis aangeduid kunnen worden 10e ).
Bosch' vlote heeft diepe insnijdingen aan de kanten en een gat bij kieuwen en bek: de vis is schoongemaakt. Een synoniem van schoonmaken is „reinen" 107 ). Jeroen kan derhalve de zin „de vlote is
tegen of in zijn zeil gereind", d.i. de rog is tegen of in zijn zeil schoongemaakt, in beeld gebracht hebben.
Nu betekende vlote echter ook „golf water" 108) en reinen „regenen" 109 ). Het voorgestelde kan
weer een woordspeling bevatten, zodat men „de vlote is tegen of in zijn zeil gereind" moet vertalen
door: de golf water is hem tegen of in het zeil geregend.
In de 16de eeuw kende men de uitdrukking „'t seyl begieten", d.i. lustig drinken u o ) , in de 17de
eeuw de gezegden „met een nat zeil ( = dronken) thuiskomen, lopen of zeilen", „zijn zeilen natten"
(d.i. drinken) en in de 19de eeuw sprak men van „een nat zeil hebben", d.i. dronken zijn U 1 ). Het is
dus niet onmogelijk, dat men in Bosch' tijd van iemand die dronken was, kon zeggen: de vlote is hem
tegen of in het zeil gereind, d.i. hem is een golf water tegen of in het zeil geregend. Jeroen zou dan
met de schoongemaakte rog in het zeil de drankzucht van de zinkende monnik hebben willen hekelen.
Dat de schilder met de rog juist het woord vlote bedoelde, schijnt gesteund te worden door het
volgende. Vlote betekent in het Vlaams ook dooreengestrengeld vlotkruid op het water 112 ) en een soort
ijzeren ring U 3 ). De vijf r i n g e n , die aan de mast en de touwen vastzitten en het slappe p l a n t a a r d i g e g e w a s , dat boven de rechterhand van de monnik uit het want steekt, droegen misschien
ook de naam van vlote en kunnen zijn aangebracht om de toeschouwer die de voorstelling begrijpen
wilde, een handje te helpen.
Op de doorn die in het achterwerk steekt, staat een g e p l u k t e v o g e l , van wiens achterste
straalsgewijze pennen uitgaan en wiens kop een kuifje draagt. Het is een „kale vogel", waarmee, zoals
we bij de roerdomp op het linkerluik zagen, een armoedzaaier bedoeld wordt. Doch het is tevens een
„lichte vogel", hetgeen doordraaier en deugniet betekent 114 ). Verder is hij „dor", d.w.z. mager of
schraal 116 ) en een „dor vogelken" is ook de benaming van een armoedzaaier of doordraaier blijkens
een passage uit een 16de-eeuws referein, waarin men leest:
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Vul claddekens 116) cryghen ooc пае haer menen ) dorre vogelkens of lichte scuijtkens ).
Met de laatsten worden doordraaiers bedoeld. Het kale, lichte en dorre vogelken steekt op ons
schilderij zo'n l i c h t s c h u i t k e n zijn snavel toe!
In dat bootje zit een klein k e r e l t j e m e t e e n g r o o t , r o n d h o o f d 1 1 β ). In de twee
reeds genoemde Middelnederlandse geschriften over gelaat- en karakterkunde leest men respectievelijk:
Die 't hoeft heeft, na die ander leden 1 г о ),
Al te groet, dat's een s o t ш ) .
en
Die vette heren 122 ) heeft, hi es sot ende van ruder naturen m ) .
Met het kereltje bedoelt Bosch dan ook een „sottebol", een 16de-eeuws woord voor zot, dwaas,
76

124

nar of potsenmaker ). Bruegel stelde op zijn Feest der Zotten „sottebollen" voor door ronde bollen
125
ter grootte van een mensenhoofd ).
Keren wij naar de kale vogel terug. Als spaken of speken van een wiel steken de ρ e η η e η uit
12e
zijn achterlijf. Het dier verbeeldt een „speeck voghel", d.i. een nar of zot ). Jeroen schilderde zo'n
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geplukte speekvogel ook op een andere Bekoring van St Antonius ) en op een Superbia-voorstelling ).
In het eerste geval heeft het wezen een lepelaarssnavel, waarmee te kennen gegeven wordt, dat hij een
drinkebroer is.
Op zijn kop prijkt, evenals bij verscheidene andere vogels die Van Aken ontwierp, een к u i f j e.
Elders wordt aannemelijk gemaakt, dat de schilder misschien gedacht heeft aan het woord kop(pe)
in de betekenis van kuif en drinkbeker (het duiveltje is dan een kop-pe-drager, d.i. blijkens de afbeelding
van een man, die op een naar een schilderij van Bosch gemaakte tekening van een pretmakersschuit
een beker op het hoofd heeft, een liefhebber van de drank) en aan kobber in de betekenis van vogel
9
met een kuif en vrouwenloper ^ ) .

KORTE

SAMENVATTING

In de apen op het visschip hekelt Bosch zwervende kunstenmakers, netteboeven, kermisklanten,
misschien goochelaars, die velen in hun net vangen, d.i. bedriegen. Wellicht stellen de dieren in het net
mensen voor, die met zekere ondeugden behept zijn. De apen (zinnebeelden van allerlei gebreken)
zijn „varende luiden": zij varen op het water en een varenplant groeit uit de vis. Het spitse hoofd
deksel van de een is wellicht een voorwerp, dat dienst deed bij het vertonen van goochelkunsten. Zij
hebben een pollepel, een „zwabber" en een bier- of wijnkruik bij zich, alle symbolen van losbandige
pret. Ook de vis waarop zij varen, heeft deze betekenis. Het pantser en het lange mes, die door de
vis gedragen worden, verbeelden de vechtlust, welke het losbandig vermaak ontsiert. De doek over de
vis wijst op de onkuisheid ervan, de vaan in het want op de dronkenschap.
In het eendschip ligt een monnik. Zijn blauw kapje duidt op 's mans onbetrouwbaarheid en schijn
heiligheid. Op zijn neus rust een bril, d.w.z. hij is bedrogen of misleid door de Boze. De geestelijke
zingt in de eend: „hij zinkt in 'tend". De eend kan hier tevens pejoratief gebruikt zijn. Hij heeft soms
een erotische betekenis, maar komt ook als symbool van de domheid en de drankzucht voor. Tegen
het zeil van het eendschip hangt een rog. Wil dit zeggen, dat de monnik in een moeilijke situatie ver
keert of dat hij het hof maakt aan een smerige vrouw? De voorstelling betekent eerder, dat hem een
golf water tegen of in zijn zeil geregend is: dat hij zich te buiten gegaan heeft aan drank. De aanwezig
heid der ringen en slappe plantenstengels steunt deze hypothese.
Op de eend rijdt een zwartbruin mannetje. Hij zit „op 't end van 't end". Spoedig zal hij geheel
ten verderve gaan. Zwart is de kleur der onkuisheid. De doorn in zijn achterwerk wijst er op, dat hij
zich schuldig maakt aan het peccatum contra naturam. Het lange mes dat hij draagt, duidt misschien
op zijn opvliegend karakter. Zijn diabolisch ingekorte voet steekt in het uiteinde van een bot, dat
soms de punt van een bedelaarsstok tegen slijtage beschermde. Het kereltje is een bedelaar, althans
een armoedzaaier. Hij is een „lichtvoet", d.i. een lichtzinnig persoon, misschien ook een „stompvoet".
Stompvoet schijnt de naam van een duivel geweest te zijn. Het zwarte wezen draagt op zijn rug een
korf, waarin een aapje zit. Heeft hij een aap (d.i. een borrel) gekocht, of heeft hij een aap (borrel) in
zijn korf (maag)? Is dit zo, dan hekelt Bosch in hem een dronkaard. De aap zit in de schauw van een
bosje groen. Zit hier de aap in de schouw, d.i. hapert er iets aan het ventje, gaat het niet met hem zoals
het behoort te gaan? De doek die hoofd en rug bedekt, wijst op zijn feminiene aard; misschien wil de
voorstelling ook zeggen, dat de man door de Boze misleid is.
De „kale", „lichte" en „dorre" vogel, die zich in het gezelschap van de verlopen monnik en de
onkuise schooier bevindt, is een armoedzaaier, deugniet en doordraaier. De straalsgewijs uit zijn achter
werk stekende pennen doen hem kennen als een speekvogel, d.i. een zot. Zijn kuifje schijnt er op te
wijzen, dat de man een dronkaard en een vrouwenloper is.
Het bootje dat achter het eendschip aandrijft, verbeeldt een licht schuitken, d.i. een doordraaier
en pierewaaier.
In het schuitje zit een kereltje met een groot, rond hoofd. Het is een zottebol, een dwaas.
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NÉ0 Τ Ε Ν
*) D a t hij, zoals Friedländer (XIV, blz. 100) wil, een kabouter zou zijn, is onjuist. Zie voor 16de-eeuwse afbb.
van echte stuurspanen: E. Martin. Handzeichnungen von Thomas Murner zu seiner Uebersetzung der Weltgeschichte
des Sabellicus. Strassburg 1892, afb. op nr 5; E. Hempel. Michael Fächer. Wien 1931, afb. 16; Drescher, afb. narrenschip (1539). 2) Zie blz. 165 vlg. ·) Blz. 150 vlgg. *) Rep.: Tolnay, pi. 2.
s
) Rep.: Glück. Bilder, 2te Aufl., nr 4. De man draagt ook een paar goochelaarsbekers, die A. Haberlandt (Das
Faschingsbild des PeterBruegel d. Ä. Zeitschrift für Volkskunde N. F . V, blz. 240) ten onrechte noemt: „ein paar silbernen
Bechern . . . . die wol überall die Ehrenpreise bei dem Schützenfest vorstellten".
·) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 47. Men vergelijke de uitrusting van deze figuur met die van de vorige.
') Rep.: Jedlicka. Bruegel, afb. 8.
e
) Ten onrechte ziet Van Gils (I, blz. 9) in hem een koerier of bode, die een „depêche" brengt.
·) Rep.: Bossen und Storck, Tafel 18.
10
) Zie Enklaar. Varende luyden, blz. 94 vlgg.; Enklaar. Uilenspiegel, blz. 17 vlgg. en blz. 116.
" ) D . Bax. Van 15de-eeuwse sprekers en andere zwervers in het gasthuis van den Heiligen Geest te Deventer;
over lodderhout en net. N. T. XXXIX, blz. 74.
1!!
) landlopers, deugnieten. 1S) Leuv. B. IV, blz. 331. lichte schulen: zie Bosch, blz. 76.
" ) Stok die de landlopers en kermisklanten in de hand droegen en o.a. als toverstaf bij hun kunsten gebruikten.
Afbb. van zo 'n staf: Bossen und Storck, Tafel 56 en Thuys der fortunen. E, 4 r . Zie N. T. XXXIX, blz. 72.
16
) door het land.
" ) bedrieglijke praktijken.
" ) Tyl Uilenspiegel. Antwerpen. Michiel van Hoochstraten z.j. (ca 1512). Facsimile-uitgaaf 1898. Bezorgd door
M . Nijhoff, 's-Gravenhage. Hoofdstuk: Hoe ulespieghel te gaste genoot was. D e druk dateert waarschijnlijk uit 1520.
Zie Enklaar. Uilenspiegel, blz. 12.
18
) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 175. " ) Zie voor trompe en trompen: blz. 89, noot 12 en 114.
" ) W. N. T. III, 3, 4588. " ) Winschooten, blz. 165.
%%
) J. P. Sprenger van Eyk. Handleiding tot de kennis van onze Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke
Zegswijzen, bijzonder van de Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend. Nalezingen en Vervolg. Rotterdam 1836, blz. 4.
" ) W. N. T. XII, 1, 221. " ) W. N. T. V, 1345. 25) W. N. T. XIII, 866. 2e ) W. N. T. XII, 1, 1592.
a
') Ten onrechte acht Combe (blz. 62, noot 86; 83, nr 45) de symboliek van deze en andere vissen bij Van Aken
(symboles du péché et des pensées mauvaises) ontleend aan Ruusbroec. Zie blz. 277.
" ) M . W. VIII, 1265. г в ) Burger. Rebus, blz. 185.
,0
) Is. Teirlinck. Flora Diabolica. Antwerpen 1925, blz. 40 vlgg.
" ) Zie D . Bax. Heeft Mariken van Nieumeghen werkelijk geleefd1} N. T. XXXVIII, blz. 117.
32
) Cannaert. Bydragen, blz. 193 vlgg. Het woord toveraer kon in de middeleeuwen ook goochelaar betekenen
(M. W. VIII, 619). »3) R e p . : Tolnai. Zeichnungen, n r 47.
" ) Beham beeldde een aap als allegorisch dier af bij een dobbelaar (?) en een kunstenmaker (Rep.: Von Lichten
berg, Tafel XVI).
S6
) Vrbb.: Van Moerkerken, blz. 208; Veth, blz. 114; Champfleury, blz. 204 vlg.; Romance of Alexander, o.a.
fol. 84', 9 4 τ . 3 · ) Zie blz. 166 vlgg.
37
) Ten onrechte noemt Smits (blz. 202) de vissen op het middenpaneel symbolen van de luiheid.
ω
) W. N. T. V, 1233 en Leuv. B. IV, blz. 331. a ·) Zie blz. 167.
40
) M. W. II, 2210. Gul in de betekenis van dartel, weelderig (Cats: W. N. T. V, 1238) zal in Bosch* tijd nog wel
niet bekend zijn geweest (zie W. N. T. V, 1234).
41
) Zie blz. 197 vlgg. " ) messen. * s ) noch ander wapentuig, nl. knuppels.
44
) Annales de la Société Historique et Archéologique à Maestricht. Maastricht 1854. Dl I, blz. 230.
" ) Meyer, blz. 81. " ) M. W. VUI, 1241.
" ) Ten onrechte meent J. Dupont (Jérôme Bosch. L'Art Sacré 1937, blz. 68), dat op zijn gezicht een uitdrukking
van angst ligt en dat hij zich in een zwaan bevindt. De Bergen-op-Zoomse „Gesellen van de Blauscuyte" werden ook
„Blauwe Broers" genoemd. Bedoelde Bosch met zijn monnik zo'n „Blauwe Broer" (broeder = monnik)? Waarschijnlijk niet, daar het gilde niet als ongunstig bekend stond: het stadsbestuur zorgde zelfs voor het onderhoud van hun
„Blaue Scute" (Sinte Geertruydtsbronne I, blz. 41 vlgg.: H. Levelt. De „gesellen der blauwe scute" te Bergen op Zoom
in de 15e en 16e eeuw).
" ) W. N. T. III, 1, 1378. 16de-eeuwse Oostnederlandse voorbeelden geeft van Hasselt III, blz. 228. Een „sottebol"
van Bruegel (rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 195) verkoopt brillen. Ze werden op het Landjuweel te Antwerpen in
1561 (Schotel. Rederijkers I, blz. 243 vlgg.) en in de Antwerpse Ommegang van 1563 ( C B. K. VI, blz. 151) als symbolen van het bedrog gebruikt. " ) Burger. Rebus, blz. 150. , 0 ) Zie Van Rijnbach, blz. 148, aant. 497.
51
) Max Rooses. Jordaens' Leven en Werken. Amsterdam-Antwerpen 1906, blz. 242.
" ) Van Lennep en Ter Gouw II, blz. 32. " ) Idem, blz. 357. " ) Van Gils I, blz. 60.
" ) Rep.: Combe, pi. 89; Tolnay, pi. 70, rechts onderaan. ··) Witsen Elias, blz. 92.
" ) Harrebomée I, 171. «>) Van der Vet. Biënboec, blz. 177.
5β
) D a a r zag hij hem (het object is niet uitgedrukt; zie Stoett. Syntaxis, § 7) voor zich liggen, ondergeschikt
gemaakt, nl. aan God en Antonius. t0) Gulden Legende 1478, blz. C L X V Í .
" ) Belgisch Museum III, blz. 235. Willems las „eendachtech". Volgens Verdam (M. W. II, 679) staat er „eerdachtich" = de kleur van aarde hebbende, bediet = betekent; heldende = overhellende; sonderlinghe = in het bijzonder. *2) Blommaert II, blz. 60 vlgg., vs 204 vlg. diet = betekent; verkeert druut = verdorven, slechte kerel.
" ) Zie KalfT. Lied, blz. 302, en Frère en Gessier, blz. 38. " ) Haslinghuis, blz. 185. " ) Fritz, blz. 14.
··) Rep.: Lafond, bij blz. 66 (in het midden) en bij blz. 79 (onderaan).
·') Rep.: Tolnay, pi. 62. ' e ) Rep.: Lafond, bij blz. 32. β β ) Rep.: Tolnay, pi. 62.
' 0 ) Zestiende-eeuwse vrbb.: Thuys der fortunen, С, 2'; Spelen Antwerpen 1561, Qqq (iv)'.
"') Album-Vercoullie. Brussel 1927, blz. 137 vlgg. Jan Gessier. Fragmenten van een Limburgsch
Antichrist-spel
uit de XVe eeuw.
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" ) Lyste van Spreekwoorden, op verscheyde voorvallen toepasselijk. D o o r een Liefhebber der selve by een vergadert.
Gedrukt in de Brouwery van de Wereld, in de Drukkery van Kakodemus. Z.p. en j . Dl II, 36.
' 3 ) De wereld zoekt zich te verrijken. '*) kikvors. ' 5 ) J. Schrijnen in Volkskunde XXI, blz. 6.
'•) C. Gaspard. Le Bréviaire du Musée Mayer van den Bergh à Anvers. Bruxelles et New-York 1932, XIV, fol. 2 1 ;
Breviarium Grimani II, 176 en IX, 1053. " ) IX, 1053.
7β
) Rep. : J. Sievers. Bieter Aertsen. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Kunst im XVI. Jahrhundert.
Leipzig 1908, Tafel 19. ' · ) Rep.: Lafond, bij blz. 28. eo ) Rep.: Fierens-Gevaert. Bruges, blz. 64.
el
) Rep.: Van Gelder en Borms, pl. VIII. Men vergelijke dit duiveltje met het wezen dat, eveneens met een
vrouwenkap getooid, op Bruegels Traagheid een reusachtige slak berijdt (rep.: Van Gelder en Borms, pi. VII). Het
draagt geen hoender- maar een voedselkorf. Hekelde Bruegel hier een luie koopvrouw? " ) W. N. T. VII, 1, 886.
8a
) K. F. W. Wander. Deutsches Sprichwörter-Lexikon
I. Leipzig 1867, 37. Wander noemt geen bron.
β4
) Zie Η. L. Bezoen. Over eenige dierennamen in het Nederlandsch. Ts. LUI, blz. 83 en D e Во, sub aap.
" ) Zie blz. 168.
" ) Blz. 317. Vgl. De Во, blz. 710: paanderdrager = verklikker. Korfdrager betekende in de 18de eeuw „vleier"
β7
(W. N. T. VII, 5642).
) Cornelissen en Vervliet. Aanhangsel, blz. 1523.
ββ
) D e woorden schouw en schauw kunnen in de middeleeuwen dialectisch samenvallen: schouwe = schouw
(Af. W. VII, 728) en schaduw (Af. W. VII, 728); schauboom ( = boom die schaduw geeft, M. W. VII, 218 en 351) werd
ook geschreven schouwboom (Af. W. VII, 218).
"Ό Men zie de gravure die naar die tekening gemaakt is: Van Bastelaer. Estampes, nr 167. Het W. N. T. (XIV,
286) geeft dit gezegde niet. Voor de aap als symbool van de twist zie men ¡V. N. T. XIV, 286 en Bosch, blz. 66.
•o) Rep.: Hirth, afb. 1461.
" ) Op een carnavalsscène van Bosch draagt een vrouw zo'n doek. Rep.: Catalogue Goudstikker, nr 34, 3. Afb. 36.
" ) W. N. T. III, 2, 2691.
" ) Een Batement van den Katmaecker, vs 430 (Stoett. Kluchten).
·«) Spel van Sint Trudo, vs 2774 (Kalff. Trou). ·») Zie blz. 206.
") W. N. T. XIII, 864. ·') een patertje goedleven.
,e
) De Bervoete Broers, een Zuid-Nederlandsch Kluchtspel uit het midden der 16de eeuw, uitgegeven door K. Stallaert. Antwerpen 1891, vs 226 vlg. De emendatie van Verdam (Af. У . VI, 1478), die rochghen in iochghen (jongens,
kinderen) veranderen wil, is onnodig, daar jongere bronnen duidelijk doen zien, dat rog ook vuile, slordige vrouw
betekenen kan: W. N. T. XIII, 866; ook Lyste van Spreekwoorden, op verscheyde voorvallen toepasselijk. D o o r een
Liefhebber der selve by een vergadert. Gedrukt in de Brouwery van de Wereld, in de Drukkery van Kakodemus.
z.p.e.j. Dl I, blz. 157? Rog in de betekenis van gierigaard, vrek (Comelissen en Vervliet, blz. 1036) en rochstekere
in die van iemand, die aan een verboden spel meedoet (Af. W. VI, 1482; W. N. T. XIII, 885) brengen ons niet nader
tot de oplossing, evenmin als de rog gebruikt als remedie tegen de razernij, zie blz. 167.
··) Af. W. IV, 745; Enklaar. Varende luyden, blz. 128. 1 < l 0 ) Enklaar. Varende luyden, blz. 128 vlgg.; Enklaar.
Uilenspiegel, blz. 96. 1(>1 ) Idem, blz. 96.
102
) Enklaar. Varende luyden, blz. 129 en Uilenspiegel, blz. 96. Deum laudantes = de G o d lovenden.
loa
) Zie blz. 193.
104
) Bosch gebruikte dergelijke schepen ook als martelwerktuigen in de hel. O p een aan hem toegeschreven
tekening is het een schorpioenschip (rep.: Conway, pi. CXV), op een vagevuur van een imitator een schoenschip (rep.:
Fierens-Gevaert. Bruges, blz. 64). In het eerste hangt een ondefinieerbaar wezen, waarschijnlijk een zondaar, in het zeil.
10ύ
) Afb. van vleet en stekelrog: Brehms Tierleben. IVte Auflage. Fische. Leipzig und Wien 1914, blz. 105.
10
· ) M. W. IX, 675; Ts. XX, blz. 67; Schuermans. Bijvoegsel, blz. 377; D e Во, blz. 1153; A. Joos. Waasch Idio
ticon. Gent-Sint-Niklaas 1900—1904, blz. 718; Cornelissen en Vervliet, blz. 1388.
1(
") M. W. VI, 1225. " Ό Af. W. IX, 674. 1 0 ·) M. W. VI, 1196, 1224.
110
) Stoett. Kluchten, blz. 106. 111) Stoett. Spreekwoordenboek I I , n r 2637. ™) D e Во, blz. 1153.
113
) Teirlinck Ш , blz. 267: „dikke ijzeren ring die op de as steekt, zoodat het rad tegen den asblok niet kan
draaien".
114
) Zestiende- en zeventiende-eeuwse vrbb.: Erné. Spelen: Hel van het Brouwersgilde, vs 439; L. Stroobant. Notes
sur le système pénal des villes flamandes du XVe au XVIIe siècle. Malines 1897, blz. 44; Vondels Joseph in Dothan,
éd. F . A. Stoett, vs 712.
lls
) W. N. T. III, 2, 3145. Misschien heeft Bosch bij „ d o r " ook aan de betekenis „ d w a a s " gedacht. Zie Bosch,
blz. 11. " · ) vieze meisjes. " ' ) volgens hun begeren.
lle
) Leuv. B. IX, blz. 66 en Van Styevoort, r. XXIII, vs 54 vlg. Andere 16de-eeuwse vrbb. van „lichte schuitkens"
in de betekenis van doordraaiers: fV. N. T. XIV, 1173; Leuv. B. IV, blz. 213 en Sartorius, Pr., I, 39. Al in de druk
van 1561? 11B) Ten onrechte spreekt Vermeylen (blz. 35) van „een foetusachtig waterhoofdje in een schelp . . . . "
lao
) in verhouding tot de andere ledematen. m ) Blommaert II, blz. 60 vlgg., vs 20 vlg. 122) wangen.
laa
) Belgisch Museum III, blz. 233.
"«) M. W. VII, 1600; Lyna en Van Eeghem, blz. 23, aant. 8. m ) Van Bastelaer. Estampes, nr 195.
""Ó Vgl.: Kiliaen, blz. 614: Speeck voghel = Holl. Sannio, scurra = nar, potsenmaker. Hadrianus Junius
(Nomenclátor, Omnium rerum propria nomina etc. Antverpiae 1567, blz. 555) vertaalt „Sanniones" door „Spot oft
Speeckvogels, lavuytgevers, de sinnekens in een spel". Speeckvogel betekent bij hem dus voor-de-mal-houder, potsenmaker. Af. W. VII, 1667: speke-speec = spaak. Speekvogel betekent eigenlijk: vogel die spuwt; vgl.: speken = spuwen
(16de-eeuws vrb.: W. N. T. XIV, 2640); Kiliaen, blz. 614: Spey-voghel = Sax. Sicamb.: Sannio; blz. 617: Spij-voghel =
Germ. Sax. Sicamb.: scurra, dicax, irrisor; Af. W. VII. 1774: spey = toevloed van water; Kiliaen, blz. 618: spüe =
saliva, sputum, d.i. speeksel. l a ' ) Rep.: Tolnay, pl. 57. " · ) Rep.: Tolnay, pl. 7, a. " · ) Zie blz. 84.
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HOOFDSTUK XII
DE

DRIE

DUIVELS

MET

HET

BOEK

ACHTER HET ZEIL MET DE ROG, tegen het plankier aan, waarop Antonius gekweld wordt door een
z \ . vertoning van geveinsde liefdadigheid, lezen drie als geestelijken weergegeven duivels (een priester
en twee monniken) uit een b o e k , dat door hen aan de heilige ontnomen is ^ . De wereldverzaker
werd nl. op tal van schilderijen afgebeeld met een boek in de hand, o.a. op het rechterluik van de
Lissabonse tryptiek en op twee Temptaties, waarvan de één aan Bruegel, de ander aan Mandijn toegeschreven wordt 2 ). Niet alleen moet het varken van Antonius zich allerlei mishandelingen laten welgevallen, ook het boek wordt soms gemaltraiteerd, bijvoorbeeld op een werk van de Italiaan Bernardino
Parentino, dat ons laat zien hoe een duivel het verscheurt 3 ). Ook Lucifer's knechten op ons middenpaneel hebben zich ervan meester gemaakt en gebruiken het als een brevier, waaruit zij hun getijden
lezen, om de vrome kluizenaar te bespotten *).
In die drie duivel-geestelijken hekelt Bosch de dienaren Go'ds, die op oneerbiedige wijze hun
kerkelijke plichten vervullen. Hij stelt hen als dieren voor, maar reeds Dire van Delf vergeleek de
priester, die „sijn seven ghetiden" niet leest en „sijn psalmodiën" niet „eercauwt" 5) met „een
onscamel e ) dove hont, eenre apen" r). Vóór hem schreef Jan van Boendale van sommige geestehjken 8 ):

Traghe sijn si, alsict merke β ),
Ten ghetiden in die kerke.
Die de meeste renten ontfaen 1 0 ),
Sitten daer ende sien al omme
Ende swighen stille alse stomme
Ende staen vanden boeke bat achter 1 1 ).
Soncgen si, het dochte hem lachter 1 2 );
Maer si sitten daer ende bronken 1 3 ) :
Luttel ghebrekes si en ronken 1 4 ).
De slechte eigenschappen van het drietal geeft Jeroen symbolisch weer. De v o o r s t e
g e e s t e l i j k e heeft de k o p v a n e e n s c h a a p , zoals wij zagen een zinnebeeld van de on
kuisheid en domheid 1 5 ). Zijn kleed is gescheurd en door de opening ziet men een lichaam, dat in
staat van ontbinding verkeert en waarvan de beenderen reeds zichtbaar zijn. Geest en lichaam zijn
gelijkelijk door het kwaad aangetast.
De d u i v e l s a c h t e r h e m dragen monnikspijen. De t r e c h t e r en de lange h a η go г e η van de één ontmoetten wij reeds bij het duiveltje op het ijs. Zij bleken respectievelijk symbolen
te zijn van o.a. losbandigheid en dwaasheid. De kop van het wezen lijkt op die van de b e ν e r, welke
zich in het gezelschap van de gansrijder bevindt. Of is het de kop van een o t t e r ? Het dier is niet gemak
kelijk te identificeren. Ook de otter kennen wij als ongunstig zinnebeeld, o.a. van de domheid en
de onkuisheid 1 β ).
De derde geestelijke heeft een rode o o i e v a a r s s n a v e l 1 7 ) . Ogenschijnlijk valt er van de
eiber weinig kwaads te vertellen 1 β ). Maar voor de middeleeuwer was hij toch niet van alle smetten
vrij. Een man die zijn vrouw bedriegt en door zijn vrouw zelf bedrogen wordt, noemt een anonymus
in een 15de-eeuws handschrift een „bont houdevaere", d.i. een bontgekleurde ooievaar 1 β ). Een
meisje „den oeijvaers dans leeren" wilde in de 16de eeuw zoveel zeggen als haar leren hoe zij ge
wonnen werd 2 0 ). In Bosch' Tuin van de Wellust rijden ooievaars op een everzwijn, staan zij op de
rand van een bassin, waarin zich badende vrouwen bevinden 2 1 ), en zit de vogel bij een naakt paar
in een schil 2 2 ). Heeft ook het verhaal, dat de adebar de kleine kinderen brengt, iets te maken met de
erotische symboliek van het dier? De geleerden zijn het er niet over eens of dit fabeltje oud is 2 3 ) .
In het 14de-eeuwse Missale Romanum uit Amiens, welks miniaturen veelvuldig apen weergeven, die
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menselijke handelingen verrichten, wiegen „simmen" een klein aapje, waarbij ter verduidelijking de
ooievaar heet gevoegd 24 ). Dit zou er op kunnen wijzen, dat het verhaal reeds in de 14de eeuw in onze
streken bekend was 25 ).
Uit de Spiegel der Sonden schijnt men op te mogen maken, dat het wijfje van de ooievaar in de
middeleeuwen als een onkuis dier werd beschouwd, daar ze het met verscheidene mannetjes tegelijk
zou aanleggen 2e ). Het Boeck vanden proprieteyten der dinghen vertelt ons echter, dat het wijfje slechts
bij uitzondering overspel pleegt en dat deze overtreding streng gestraft wordt, omdat het mannetje
het zondige wijfje met zijn snavel doodt 2 7 ). Het verhaal van de straf is zeer verbreid geweest 2e ). Hoewel
uit de bekende voorbeelden eerder blijkt, dat het mannetje geen onzedelijkheid gedoogt dan dat het
wijfje onkuis is, kunnen dergelijke geschiedenissen op een niet na te speuren wijze met de hierboven
beschreven symboliek samenhangen.
Wat men van dit laatste ook denken mag, het is wel duidelijk, dat de ooievaar in de middeleeuwen
oneerbare betekenis kan hebben. Het is derhalve mogelijk, dat Bosch evenals de schaaps- en beverof otterkop ook de ooievaarskop-en-snavel toepast om het onzedelijke leven van een geestelijke te
hekelen.
Doch het dier werd nog in een andere ongunstige zin gebruikt. Mozes rangschikt de ooievaar,
evenals alle moerasvogels, onder de schepselen, wier vlees men niet eten mag w). In de Twispraec der
creaturen is hij derhalve een zinnebeeld van het onreine 30 ). Ruusbroec zegt, dat hij onrein voedsel eet,
en beschouwt hem als het symbool van de schijnheilige, huichelende geestelijke 31 ). Cats en anderen
kennen hem — misschien doordat de vogel zelfs het bedorvene niet versmaadt — als zinnebeeld van
de vraatzucht 32 ):
En weest geen paeu in uw gewaet.
Geen papegày in uwen praet.
Geen oyevaer wanneer men eet,
Geen gans als gy daer henen treet.
Hekelde Jeroen in de ooievaar-geestelijke de onreine veelvraat8Э)? Het n e s t m e t h e t e n e ei,
dat op de monnikskap rust, zou hier misschien opheldering kunnen brengen, maar een goede ver
klaring voor dit motief ontbreekt voorlopig. Er zijn enige hedendaagse Zuidnederlandse uitdrukkingen,
die men ter uitlegging aan kan voeren: „nest dragen", d.i. iets kwaads beramen м ) ; „zijne eikens
verloren dragen" (op het hoofd worden ze niet uitgebroed), d.i. een nadeüge zaak ondernemen ^ ) ;
,,'η ai óp hen", eigenlijk: in de eigang hebben, d.i. zeer ongerust zijn, vol bekommernis rondlopen 3 e );
maar geen van alle geven een duidelijke oplossing. In de 18de eeuw kende men het gezegde „een ei
in het nest hebben", d.i. iets in reserve houden 37 ). Beraamt de monnik kwaad (nest dragen) en houdt
hij nog iets (een boos plan) in reserve?
Hebben het op 't hoofd van een koppelaarster rustende nest, waar een uil op zit, die door vogels
aangevallen wordt (symbool van de lichtschuwheid) 38 ), en het door een magere speelman in een Blauwe
Schuit op het hoofd gedragen nest, waar een drinkkan in staat (beeld van de drankzucht) 3 '), iets met
het onze te maken en duiden ze aan, dat koppelaarster, speelman en geestelijke „nest dragen", d.i.
het kwade uitdenken? En helpt het ei niet een uitdrukking in beeld brengen, maar is het, evenals de uil
en de drinkkan een symbool dat Bosch ook elders gebruikt, nl. dat van losbandigheid, dwaasheid en
onkuisheid ^0)? Ontegenzeggelijk krijgt men een goede combinatie, wanneer men aanneemt, dat Jeroen
in de ooievaar-duivel een onkuise (bedel)monnik hekelde, die het kwaad der losbandigheid uitdenkt.
Het is mogelijk dat Bosch tot zijn drietal geïnspireerd is door het zien van plastieken en miniaturen "X die voorstellen hoe drie mannen uit één boek zingen. Soms schuilt in deze kunstvoortbrengselen
een satirisch element, bijv. in een kapiteelversiering uit de eerste helft der 15de eeuw in de St-Laurenskerk te Rotterdam **), mogelijk ook in het origineel van de uit hout gesneden zgn. commemoratie van
overledenen in de St Jan te 's-Hertogenbosch. In het laatste geval is de oorspronkelijke groep, die
tussen ca 1460 en ca 1475 ontstaan moet zijn, echter bijna geheel vernieuwd, zodat we ons van het
eventueel satirieke karakter geen goed denkbeeld kunnen vormen 4 3 ).
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KORTE SAMENVATTING
Drie als geestelijken weergegeven duivels, een priester en twee monniken, bespotten Antonius
door uit zijn brevier getijden te lezen. In hen hekelt Bosch dienaren Gods, die op oneerbiedige wijze
hun kerkelijke pUchten vervullen. De priester heeft de kop van een schaap, zinnebeeld van wulpsheid
en domheid. De trechter en lange oren van de ene monnik symboliseren o.a. de losbandigheid en de
dwaasheid. Zijn kop is die van een bever, een onkuis dier, of een otter, een zinnebeeld van de domheid,
misschien ook van de wellust. De ooievaarssnavel van de tweede monnik en het nest met het éne ei
dat de man op zijn hoofd draagt, wijzen er wellicht op, dat hij een onkuise (bedelmonnik is, die zint
op losbandigheid.
NOTEN
^ Ten onrechte schrijft Justi (Miscellaneen II, blz. 85) van „eine ketzerische Priesterschaft den segen spendend".
) Rep.: Grete Ring. Eine Versuchung des Heiligen Antonius von Bieter Bruegel dem Aelteren. Oud-Holland
1934, blz. 14 vlgg., afb. 3; The Art News XXXVI, nr 18, blz. 15.
«) Rep.: Gazette des Beaux-Arts 1936, I, blz. 223.
4
) Het boek, waarmee men St Antonius vaak afgebeeld heeft, is volgens H. Detzel (Christliche Ikonographie.
Bnd II. Freiburg im Breisgau 1896, blz. 85) ontleend aan een legende. De heilige zou eens tegen heidenen, welke
zich er over verwonderden dat hij, alleen en zonder boeken, zich nooit verveelde, gezegd hebben, dat hjj steeds een
opengeslagen boek bij zich had: het boek der natuur, dat uit drie bladen bestaat. Het eerste is groen: de aarde met
haar bloemen, bomen en dieren, het tweede blauw: de zee, en het derde zilverkleurig: de hemel met zijn glanzende
sterren. Zie voor de bron van deze legende Morawski, blz. 131. J. Braun (Tracht und Attribute der Heiligen in der
deutschen Kunst. Stuttgart 1943, kol. 90) beschouwt het boek echter als „das Buch der Ordenssatzungen". In het
Vaderboek en de Gulden Legende wordt het niet genoemd. Smits (blz. 202) ziet in het boek op ons schilderij eenvoudig
een brevier.
') herkauwt. e) schaamteloze.
') C. G. N. de Vooys. Iets over Dire van Delf en zijn „Tafel vanden kersten ghelove". Ts. XXII, blz. 29.
e
) Boendale, vs 3218 vlg., 3229 vlgg. ·) duidelijk zie. 10) inkomsten (nl. van de kerk) ontvangen.
11
) verder af. la ) schande. l s ) ende bronken = te brommen. 14) Weinig scheelt het of ze snorken.
" ) Tolnay's mening (blz. 29), dat de priester een varkenskop heeft en een zwarte mis leest, is onjuist. Brion
(La Renaissance, Janvier 1939, blz. 28) en Combe (blz. 24) schrijven hem na. Het duiveltje is ook geen monnikvis,
zoals J. van der Eist (The last f lowering of the Middle Ages. New York 1946, blz. 103) denkt.
^)
Ψ. Ν. Τ. XI, 1519 vlg. " ) En geen reigersnavel, zoals Gossart (blz. 107) meent.
le
) Zie G. van Haren. De ooievaar in het volksgeloof. Vragen van den Dag XXV, blz. 571 vlgg.; A. van Werveke.
Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde van Vlaanderen. Gent 1927, blz. 200 vlgg.; Handwtb. VIII, 498 vlgg.
" ) Belgisch Museum III, blz. 236. »·) Van Styevoort, r. CCXXXI, vs 36. " ) Rep.: Tolnay, pi. 71.
i2
) Rep.: Tolnay, pi. 70. Tolnay (blz. 33) zegt, dat ze ook op de hoofden van baadsters staan. Die vogels zijn
echter lepelaars. Zie Combe, pi. 85. " ) Handwtb. VIII, 501. " ) Van Moerkerken, blz. 208.
" ) Op Bruegels spreekwoordenschilderij kijkt vanuit een venster een vrouw naar een voorbijvliegende ooievaar.
Volgens Van Gils (I, blz. 36) zou dit kunnen zeggen, dat zij in blijde verwachting is. Dit zou dus een tweede reden
zijn om aan te nemen, dat het verhaaltje bij ons al vrij oud is. Maar Grauls (Bruegel, nr 74) en L. Lebeer (G. B. K.
VI, blz. 221) wijzen er op, dat de voorstelling zeggen wil, dat de vrouw luiert. Blijkens een 16de-eeuwse gravure met
bijschriften, die teruggaat op een compositie van ComeUs Metsys, betekent „Nae den oyevaer kijeken" luieren (G. B. K.
VI, blz. 221).
" ) Verdam I, vs 1010 vlgg. " ) Bartholomaeus Engelsman, XII, 9.
**) Nederlandse vrbb.: G. van Haren. De ooievaar in het volksgeloof. Vragen
van den Dag XXV, blz. 571. Duitse
vrbb.: Handwtb. VIII, 499. *·) Leviticus XI : 19; Deuteronomium XIV : 18. s o ) Dyalogus creaturarum, dyalogus
LXXVI. " ) Dat boec van den gheesteleken tabernacule, door Jan van Ruusbroec (XlVde eeuw). Uitg. door J. David.
Tweede deel. Gent 1858, blz. 212. " ) Cats I, blz. 564, a. Harrebomée II, 146, a.
>B
) Volgens Marcus van Vaemewyck's Beroerlijke Tijden noemde men in 1566 te Gent een ooievaar een „geusje".
Daar met dit woord hier niet de naam der opstandelingen bedoeld kan zijn, betekent het gewoon „bedelaar". Zie Van
Werveke, blz. 202. Is Bosch' geestelijke een bedelmonnik?
'*) Rutten, blz. 152. 3S) Tuerlinckx, blz. 176. Vgl. Comelissen en Vervliet, blz. 1674.
" ) Teirlinck I, blz. 395; zie ook Schuermans, blz. 115. 8 ') W. N. T. III, 3, 3971.
M
) Zie blz. 158. Rep.: Tolnay, pi. 57. s») Blz. 199. Afb. 38. " ) Blz. 144 vlgg.
" ) Bijv. A. Podlaha. Die Bibliothek des Metropolitankapitels (zu Prag). Prag 1904, afb. 53; Gaspar et Lyna,
pi. XLV, fig. 4: Psautier de Guy de Dampierre, Noord-Frankrijk tweede helft der 13deeeuw. Vlaams werk?/4/2>. 117.
") Rep.: F. A. J. Vermeulen. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst. Dl I. Platen. 's-Gravenhage 1928, afb. 282. Afb. 116.
" ) Vgl. J. S. Witsen Elias. De schoonheid van ons land. Beeldhouwkunst. Koorbanken, koorhekken en kansels.
Amsterdam z.j. (1946), blz. 19. Hij herroept hier dus, wat hij in zijn dissertatie over deze commemoratie geschreven
heeft (zie Witsen Elias, blz. 35). Rep.: het eerstgenoemde boek, afb. 25 en Witsen Elias, afb. 3, a. Misschien bestaat
er ook verwantschap tussen dergelijke plastieken en een trio op een aan Bruegel toegeschreven schilderij (rep.: OudHolland 1934, blz. 14), waarop Antonius in een boek leest, terwijl twee duivels, waarvan de achterste een geldbuidel
in de hand heeft, bij hem staan.
s
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DE R U I T E R S
aan de voet van de bouwval, bevindt zich, met de poten hunnerrijdierenin
het water, een groep „ruiters".
De f i g u u r d i e h e t m e e s t l i n k s r i j d t en de vleugels van een Vlaamse gaai heeft,
zit op een paard, waarvan het lijf uit een wijn- of bierkruik bestaat ^. Men moet deze voorstelling
vergelijken met een aan Bosch toegeschreven tekening van een „klinckeneere" op krukken, wiens rug
gevormd wordt door een grote bier- of wijnpot, waar vlerken, waarschijnlijk van een Vlaamse gaai,
aan bevestigd zijn2). De schel welke hij draagt en zijn krukken wijzen er op, dat hij een bedelaar is.
Ook onze ruiter is er een, die trots, als een ridder, met harnas, schild en spoor te paard zit. Mogelijk
is hier het spreekwoord „Als men een bedelaar te paard helpt, wordt hij een trotse jonker" in beeld
gebracht 3 ). Dat we met een lid van het schooiersgilde te doen hebben, wordt nog duidelijker gemaakt
door het feit, dat ruiter in het begin der 16de eeuw o.m. landloper en bedelaar betekende 4 ). Misschien
moet men bij het s c h i l d ook aan een bedelaarsteken denken e ).
Van de romp van het paard maakte Bosch een b i e r - o f w i j n k r u i k . „Flassche" betekent
trouwens in het Middelnederlands en zestiende-eeuws ook bast en buik e ). Evenals de pot bij de man
met de schel, duidt hij op de drankzucht van de landloper. Het woord wijnboeve kan men soms ver
talen door: zwerver die in de herbergen kunsten vertoont ').
De „ruiter" draagt de v l e u g e l s v a n e e n V l a a m s e g a a i . Reeds eerder zagen wij
dat die vogel een symbool was van de onnozele en dwaze, van de hongerige en gulzige, en ook van
de ruwe, wispelturige en drankzuchtige. De r e c h t e r h a n d van de bedelaar ziet men niet. Bezit
hij hem niet meer? „Zijn eene hand kwijt zijn" betekende: gedeeltelijk van kracht of lust, of van beide,
beroofd zijn 8 ). Het o v e r h e l l e n n a a r l i n k s van de man is waarschijnlijk ook symbolisch,
daar „links" van ouds een ongunstige betekenis heeft.
Het h o o f d h a a r en de r o d e m u t s zijn de tot stekelige bolletjes gediaboliseerde omwindselblaadjes en de rose bloempjes van een distelachtige plant. Zulk een distel komt in de hand
schriften als ornament vrij veel voor '). Deze plant is van ouds een symbool van het kwade: men
herinnere zich slechts de gelijkenis van de zaaier uit de Bijbel. In een boek uit het eind der 15de eeuw
wordt er niet veel vriendelijks over verteld 1 0 ). De zin „Waer dat hi wast daer is hi quaet verdriven"
is een verzuchting, die menigeen in Bosch' dagen met betrekking tot de bedelaar zal geslaakt hebben.
De zwerver draagt een soort b a ζ u i η op de rug 12 ). Een andere naam daarvoor is „trompe" 1 3 ).
Onder „trompe" verstond men echter ook een klein blaasinstrument, een mondharp, die Bruegel
zowel op het feest der zotten als op zijn het bedrog verpersoonlijkende marskramer afbeeldde14). Zij is
op beide voorstellingen een symbool van het op bedrieglijke wijze handelen en kon daarvoor dienen,
omdat het woord trompe ook bedrog betekent. Waarschijnlijk is ook de trompe van de ruiter een
zinnebeeld daarvan.
Op de behandschoende hand van de bedelaar zit een g e k u i f d e v o g e l . Een valk is het
1S
niet ). Het dier lijkt veel op de vogel, die zich op het rechterluik bij een naakte vrouw bevindt, maar
de kleuren van het gevederte zijn niet precies dezelfde. De metgezel van de arme heeft een zwartachtige
kuif, kop en nek. De hals en borst zijn gelig, de buik is bruinachtig. Vleugels, rug en staart zijn groenig
van kleur. De snavel is spits en was oorspronkelijk waarschijnlijk geel. Het wezen op het rechterluik
heeft zwarte kuif, snavel, nek, rug, vleugels en staart. Hals en borst zijn gelig groen. Ook de kop is
zwart, uitgezonderd een rode plek er boven op; de snavel is spits. De vogels komen niet overeen met
bestaande soorten. Wel lijkt de eerst beschrevene iets op een oud wijfje van de kleine groene specht
en de laatst behandelde een beetje op een mannetje van de zwarte of van de grote bonte specht, maar
spechten hebben geen kuif 18 ).
Waardoor deze dieren in de eerste plaats opvallen, is hun kuif, lange snavel en lange staart. Op
zoek naar gefantaseerde vogels (want dat zijn de onze), die ons misschien de juiste weg kunnen wijzen,
treft men in Mumers Schelmen-Zun/t op een houtsnede er een aan, welke op die van Bosch gelijkt:
ook hij vertoont de drie kenmerken 1 7 ). Het dier, dat een „unnutz vogel" genoemd wordt, staat op de
OVEN HET EENDSCHIP,
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rand van zijn nest en bevuilt zijn jongen met z'n uitwerpselen. In de middeleeuwen kende men het
18
spreekwoord: „Dat is een quaet vogel die sijns selffs neest untreynt" ) en in de 17de eeuw: „Een
19
vuyl-voghel ist. Die daer bekackt zijn eyghen nist" ). Dit doet ook Mumer's dierage. Werd eveneens
de Nederlandse „quaet vogel", „vuyl-voghel" of „onnut vogel" (in Zuid-Nederland betekent „onnut"
20
morsig of vuil )) met kuif, lange snavel en lange staart afgebeeld en gaf Van Aken met zijn gevederde
гі
creaturen zinnebeelden van de smerigheid weer )?
Hier zij ook gewezen op de St-Maartensvogel. Wat men onder de Sent Martijnsvogel uit de Reinaert
moet verstaan, is niet zeker. Men heeft trachten aan te tonen, dat hij een ijsvogel, een soort valk, een
іг
kraai, een specht of een gans i s ) . En het is ook aan twijfel onderhevig of hij dezelfde is als de StMaartensvogel uit de St-Maartensliedjes. Slechts deze laatste, die in bedelrijmpjes genoemd wordt,
welke kinderen met St Maarten zingen, interesseert ons. In die versjes is men 't er niet over eens hoe
hij er precies uitziet. In sommige wordt hij beschreven als een vogel(tje) met een rood kapje en een
гз
blauwe staart ). Het doet er niet toe, of er oorspronkelijk een ijsvogel, een specht, een goudhaantje
24
of een kaarsvlam mee bedoeld is ). In elk geval hebben we hier te maken met een vogel, die in onge
twijfeld eeuwenoude rijmpjes genoemd wordt, welke op St-Maartensdag gezongen worden. Was hij
reeds in Bosch' tijd legendarisch en heeft Jeroen hem, omdat hij in bedelliedjes voorkwam en St Maarten
25
een patroon der bedelaars is ), als symbool der mendicitas de schooier op de hand geplaatst?
Bovenstaande hypothesen zijn echter vrij gezocht. Enige woordspelingen komen eerder in aan
merking.
Het dier dat op de hand van de bedelaar zit, is een „handvogel", eigenlijk een jachtvogel, afgericht
2e
om van de hand van de meester te vliegen en daar weer op terug te komen ). Een synoniem van hand
27
28
29
vogel is loervogel of lorevogel ). Nu betekende „loer" lomperd ) en „lore" deugniet of schelm ) .
De ongunstige betekenis van het woord vogel is hier reeds enige malen behandeld.
Misschien heeft Jeroen nog aan andere woordspelingen gedacht. Het is opvallend, dat niet alleen
de attributen van de bedelaar en de naakte vrouw, maar ook de geplukte roerdomp van het linkerluik
en de kale vogel van het middenpaneel kuiven dragen. Ook het vogelachtige schepsel, dat op een
Hellevoorstelling van Bosch op de schijf van een „boommens" loopt 3 0 ), heeft er een. Het wezen (een
hoerenwaard?) voert een naakte zondaar met zich en dit doen ook de beide andere duivelen op de
schijf, een meretrix en een koppelaarster. De vogel-duivel, die zooals wij straks zullen zien, zich naar
het bordeel op het middenpaneel begeeft en de ontrouw symboliseert, is eveneens gekuifd, zodat het
er veel op gaat lijken, dat een kuifvogel bij Bosch iets met de onkuisheid uit te staan heeft.
Het woord kobbe betekent in het Westvlaams kuif of kam van een vogel 3 1 ) . In de 16de eeuw
sprak men van „mutsen met kobben", dat zijn waarschijnlijk pluimen 3 2 ). Kiliaen kent het woord in
de zin van hen 3 3 ) (oorspronkelijk vogel met een kam?). Deze 16de-eeuwse plaatsen en het voorkomen
in het Middelnederlands van de bijvorm cop in de betekenis van kuif (van een pauw) ^) en van het
woord cobe in die van kleine verhevenheid op de huid 3 5 ), maken het waarschijnlijk, dat in Bosch' tijd
„kobbe" een aequivalent was van het vrij jonge „kuif". Nu gebruikte men in de 16de eeuw„kobber"
als synoniem van doffer en vrouwenloper 3 e ) . Het kan van kobbe (vogel met een kuif) afgeleid zijn door
middel van een er-suffix, waarmee wel mannelijke diernamen gevormd werden 3 7 ) . Misschien heeft
het derhalve ook „mannetjesvogel met een kuif" betekend en verbeeldde Jeroen met zijn kuifvogel
dit woord. Hij zou dan met het dier een Venusgek hekelen.
Bijvormen van kobbe zijn koppe (Kiliaen: hen 3 8 ) ; 16de-eeuws Hoogduits: kuif van een vogel 3e ))
en kop (Kiliaen: hen 4 0 ) ; Middelnederlands: kuif van een pauw 4 1 )). Kop(pe) betekent echter ook drinkschaal, beker 4 2 ). Stelt de kuifvogel bovendien iemand voor, die een koppe, een drinkbeker, op het
hoofd draagt, een persoon die op een tekening voorkomt, welke naar Bosch' Schuit met Pretmakers
vervaardigd is 43 )?
De hypothese dat Van Aken de woorden kobber en koppe voor zijn symbolische voorstellingen
gebruikte, vindt enige steun in het feit, dat ook Bruegel kobbe of koppe in zinnebeeldige betekenis
schijnt toegepast te hebben. Op zijn Dulie Griet steekt uit een vuil-wit ei (symbool van losbandigheid
en onkuisheid 44 )), dat zich binnen in een groene schil bevindt, waarvan een stuk afgescheurd is (zinne
beeld van de vechtlust, hier geslachtelijk bedoeld 45 )), een harp, op welker snaren een spin zit. Boven op
de schil dansen duiveltjes onder een meiboom (teken van losbandigheid46)) en aan de voet van het vruchthulsel zit een gezelschap met een wijnkan bij een meretrix 4 7 ) . Het gaat hier om de spin. De gewone
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Middelnederlandse naam van dit dier is koppe 48 ), 't Westvlaams kent de bijvorm kobbe 49 ). Spin
betekent in het Antwerps dialect „vrijer", misschien omdat het spinneweb volgens een verbreid volksgeloof een voorteken in zake de liefde is ^ ) , ten gevolge waarvan ook spinneweb in sommige Nederlandse dialecten in de zin van vrijer voorkomt. De onkuise omgeving, waarin Bruegels spin geplaatst is,
maakt het aannemelijk, dat de schilder het woord kobbe of koppe hier in de betekenis van vrouwenloper gebruikt.
Als wij aannemen, dat met een kuifvogel een Venusgek bedoeld wordt, begrijpen wij ook een
Superbia-voorstelling van Bosch beter 51 ). Deze toont ons een duivel, die een naakte man en vrouw
een spiegel voorhoudt. Een pad (beeld van onreinheid en onkuisheid) bedekt het schaamdeel van de
vrouw, terwijl een kale vogel met kuifje en „speekstaart" zijn kop bij het achterwerk van de man
houdt. Zoals de pad een ondeugd van de vrouw symboliseert, wijst de vogel op het verkeerde in de
man: kale vogel = armoedzaaier; speekvogel = dwaas; en kuifvogel = vrouwenloper. Bij deze hekeling
van de Hoogmoed blijken Superbia en Luxuria dus samen te gaan. Iets dergelijks treft men aan in de
Spiegel der Sonden. Daar wordt het zich verheffen op de schoonheid van het lichaam „hoverde" genoemd:
Bedriegelike gracie ende ydel mede
Is des lichames schoonhede 52 );
En volgens hetzelfde werk is het juist de schoonheid van het vrouwenlichaam, die de onkuisheid wekt:
Wives schoonheit is een vierijn sweert 5 3 ).
Misschien leert de plaatsing van de vogel op de hand van de bedelaar, dat de man een loervogel
of lorevogel, d.i. een lomperd of een deugniet is, en wijst de kuif er op, dat hij een vrouwenjager en
drinkebroer voorstelt. Het dier speelt bij de ruiter de rol van een valk. Dacht Jeroen ook aan een Nederlands aequivalent van het Duitse Valkentreiger, een 15de-eeuwse benaming van een bedelaar die,
ten einde medelijden op te wekken, om zijn pols een kring aangebracht had, welke zogenaamd door
boeien ontstaan was 64)? In het wezen een reminiscentie aan een specht te zien en aan de woordspeüng
spekvogel = specht 5 Б ) en bedelaar 5 e ) te denken, lijkt onjuist, omdat Bosch in staat was een specht
weer te geven zoals hij er werkelijk uitzag.
Evenals putters zijn gekuifde vogels met lange snavels en staarten geliefde randornamenten in
handschriften S 7 ). Wellicht hebben dergelijke miniatuurtjes de schilder op het idee gebracht het be
handelde motief in zijn werk toe te passen.
De kuifvogel die op Van Akens Johannes de Doper in een bolvrucht pikt en wel niet symbolisch,
maar. alleen exotisch bedoeld is, heeft hij waarschijnlijk aan oudere Nederlanders, misschien echter
aan prenten van de Bocholter Van Meckenem of de Zuidduitse Meester E. S. ontleend 5 e ) .
De te paard zittende bedelaar doet natuurlijk denken aan een ridder, die ter valkenjacht tijgt,
maar ook aan miniaturen welke gepersonificeerde ondeugden voorstellen, gezeten op een rijdier en
met een vogel op de hand. Hier worde verwezen naar een waarschijnlijk Vlaamse miniatuur uit het
Franse handschrift van Renard le Nouveau, waarop Orgueil als een ridder te paard zit en een valk
draagt 6 e ), en naar een reeks Franse miniaturen, welke omstreeks 1390 vervaardigd zijn •"J. De Trots,
bijvoorbeeld, wordt daar voorgesteld als een koning, die op een leeuw rijdt en een arend op de hand
heeft. Ook in dit geval vertelt een vogel iets naders over het karakter van de ruiter.
Rechts voor de kop van het paard ziet men een m a n m e t e e n b l a u w e m u t s (zinne
beeld van bedrog en geveinsdheid) en een witte, spitse baard. Hij draagt aan een ketting, die over
zijn rechterschouder gaat, een ronde, platte schijf en zit waarschijnlijk op een rijdier, dat echter niet
te zien is.
De s с h ij f is van roodgeverfd hout of van hout, waarover rood leer gespannen is. Het voorwerp
is een schild en vertegenwoordigt een type, dat op Bosch' werk veelvuldig voorkomt en in zijn tijd
blijkbaar in zwang was β 1 ). Op een Kruisdraging behoort zo'n schild, eveneens met ketting, tot de
uitrusting van een beul of een soldaat e 2 ). Op een Christus voor Pilatus draagt een krijgsknecht er een e 3 ).
Ook vertonen de achterkanten van de luiken van onze tryptiek en de gravure van de Strijd tegen de
Olifant M ) soldaten met dergelijke afweermiddelen.
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Wij zagen reeds, dat het woord schild ook de betekenis van bedelaarsinsigne had. De man draagt
een „schild": hij is een bedelaar. Dat Jeroen aan het voorwerp een r o d e k l e u r gaf, komt misschien,
omdat „rooi" zowel rood als armoede betekende в Б ).
Waarschijnlijk stellen ook andere „schilddragers" bij Van Aken bedelaars voor, t.w. de zojuist be
handelde ruiter met kuifvogel, een monsterwezen met een grote, ronde schijf op de rug (de ketting die het
gedrocht aan zijn armen draagt, is mogelijk van de schijf .losgemaakt) β β ) , en de zogenaamde Boom
mens. e 7 ) Ook het duiveltje dat op Bruegels Fortitudo met zijn ezel (symbool van de luiheid) omgevallen
is en een grote, ronde houten schijf boven zijn hoofd houdt, zou zo'n „schilddrager" kunnen zijn e 8 ) .
Een armzalige pretmaker van een door Jeroen getekende Bekoring van St Antonius β9 ) heeft
ongeveer dezelfde muts, gelaatstrekken en baard als de schooier van ons altaarstuk. De schilder zal
hier wel een straattype uit 's-Hertogenbosch als model gehad hebben. Vele van zulke typen heeft hij,
zonder symbolische betekenis, op enige schetsbladen weergegeven 7 0 ) . Aan die studie uit het leven
danken zijn verbeeldingen de indruk van volle werkelijkheid.
Op de „schilddrager" volgt een v r o u w , wier bovenlijf en armen schuilgaan in de bast of „schil"
van een boom en wier onderlijf o.m. uit een geschubde staart bestaat ^). Zij rijdt op een rat ^) en draagt
een zuigeling in de armen, terwijl een ouder k i n d n a a s t d e r a t in het water staat. Dit knaapje
vormt de sleutel tot de oplossing van het geheel 7 3 ) . Het is naakt, draagt slechts een manteltje over
de schouders en heeft op het hoofd een schotel met voedsel, waarin een lepel steekt. Op een geld
uitdeling van St Bavo onder de armen schilderde Bosch een bedelares met twee kinderen, waarvan
het ene een nap met voedsel en lepel op het hoofd draagt 7 4 ). Ook op een aan hem toegeschreven
Vastenavondvoorstelling heeft een kind (evenals het vorige naakt) een schotel op het hoofd, ditmaal
zonder lepel 7 Б ). De vrouw die er bij hoort, lijkt eveneens een bedelares te zijn.
Ook de v r o u w o p d e r a t is er een en zij tracht door het tentoonstellen van twee kleinen
het medelijden van het publiek op te wekken. Het is een voorstelling, geïnspireerd door de realiteit,
want onze beeldende kunstenaars hebben meermalen bedelvrouwen en mannen met echt of geleend
kroost weergegeven 7e ). Ook onze volksliteratuur kent ze. Tot hen behoren zij „die ionghe kinderen
leenen op aldersielen dach, oft op andere heylige dagen ende dése setten haer 77) voor die kercken,
ghelijc oft si vele kinderen hadden, ende sy spreken dattet moederloose oft vaderloose kinderen zijn,
ende het is al geloghen" 78 ).
Daar het moeilijk aan te nemen valt, dat een bedeljongen zijn n a p m e t l e p e l e n v o e d s e l
op het hoofd droeg, is het waarschijnlijk dat Bosch deze plaatsing ter wille van de symboliek gekozen
heeft 7e ). en de voorwerpen schilderde om iets naders over het knaapje te vertellen. Ook op het hoofd
van een vrouw, die deel uitmaakt van een smullend gezelschap, tekende Jeroen het motief 80 ). Bruegel
gebruikte het tweemaal als symbool van het lekkere eten. Eenmaal op zijn Gula β 1 ), een andermaal
op zijn Prudentia. De laatste tekening vertoont een jongetje, dat zich afwendt van een schotel met
voedsel, waarin een lepel steekt, en dat braaf een muntstuk in zijn spaarpot doet: hij wil zijn geld niet
versnoepen ^ ) . Het bedelkind versnoepte zijn geschooide penning echter wel en kocht er pap voor,
want daarop lijkt de substantie die zich in de nap bevindt, het meest. Het is dan stijve pap, waarin
een lepel echt overeind kan staan. Op een schilderij van Pieter Aertsen heeft een steekpannetje, waaruit
een vrouw haar kind zal gaan voeden, deze inhoud 9 S ) . Het schijnt, dat pap in de 16de eeuw als een
lekkernij beschouwd en aan verwende kinderen gegeven werd. Het moederszoontje Hanneken Leckertant krijgt in de gelijknamige klucht een schotel met „witmoes pappe" met een lepel er bij 8 4 ) . Dat is
echte kost voor een lekkerbek 8 6 ) .
Als men kinderen verwent, kweekt men zotten. Pap of brij is een spijs die dwazen graag lusten,
blijkens het spreekwoord:
Hij behoeft wel brij met groóte koppen.
Die allen zotten den mond zal stoppen 8 e ).
Op een 16de-eeuwse gravure worden dan ook pas uitgebroede jonge zotjes met pap gevoed e ' ) .
Vier kleinen, die in Bosch' Mosselschelp met Pretmakers zitten, krijgen pap in een nap geschept 88 ).
Ons jongetje is zulk een zotje, dat snoeplustig is en niet aan sparen denkt. Bij hem loopt de pap
over de rand heen: een zinnebeeld der verkwisting. Het ventje staat in het w a t e r , in een moeras,
in een mers β β ). Wilde Jeroen daarmee te kennen geven, dat het een „mersmankin" is, dat is een kind
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van een arme, rondleurende marskramer 90)? Mersmankin kan marsmannetje, marskramertje, maar
ook moerasmannetje betekenen. Of zinkt het, evenals de „ruters", weg in de poel des verderfs?
De vrouw op de rat is dus een bedelares met twee bedelkinderen B 1 ). Zij wordt gedeeltelijk door
de „s с h i 1" of „schel" van een boom omgeven θ 2 ), is dus, evenals de ruwe soldaat-zwerver en de
aapachtige duiveltjes in de schil „schelachtig", d.i. twistziek of kijfachtig. Niet alleen de bast of schil
van de boom geeft te kennen, dat zij dit is, maar ook de g e s c h u b d e s t a a r t . Een ander woord
voor schubachtig in het Middelnederlands is nl. schelachtig 9 3 ).
Onder haar middel bestaat de bedelvrouw uit een p l a n t a a r d i g o m h u l s e l , waaruit de
staart te voorschijn komt. Dit omhulsel lijkt veel op een reusachtige peul, waar een stuk schuin van
afgesneden is. We hebben hier te doen met het in beeld brengen van een aantal woorden en gezegden,
die iets te maken hebben met het woord schobbe, dat peul 9 4 ), schub 8Б ) en schooier 8 e ) betekent. Een
bijvorm van schobbe in de zin van „schooier" is schobbert 9 7 ). Het vrouwelijke pendant was schobberse
of schobbaerse, hetgeen aangetroffen is in de betekenis „zij die zich jeukt of schurkt" en als scheld
naam voor een gemene of ontuchtige vrouw. Tevens werd er een soort spook of boze geest mee aan
geduid 9 a ) . Nu betekende „staart" ook aars, ers of achterste 9 9 ). De bedelvrouw heeft een geschubde
staart, d.i. een schob-aars of -ers. Zij ís een schob-aarse of schoberse, het woord thans beschouwd
als possessieve samenstelling.
Uit een schobbe (peul en schooier) komt een schobbaerse (geschubde aars, staart, en vuile, gemene
vrouw): de dochter aardt naar haar vader, de appel valt niet ver van de stam.
Staart betekent ook einde 100 ). Een ander woord voor schubachtig was schobbig 101 ). Maar schobbig
was ook een synoniem van schavuitachtig102). De staart van de bedelvrouw is schobbig, d.w.z. haar
einde is dat van een schavuit: zij vervalt van kwaad tot erger en wordt ten slotte een misdadigster.
Hierop wijst het wonderlijke z a d e l waarop de vrouw zit.
Het is een voorwerp, dat aan twee ringen opgehangen kan worden. De positie van degene, die
zich op zulk een „schommel" bevindt, is vrij wankel, zodat men hem gemakkelijk van zijn zitplaats
naar beneden kan werpen. Dit leidt tot de gissing, dat het „zadel" een schop of schopstoel is in de
betekenis van strafwerktuig, waar men iemand uit liet vallen of van af slingerde 103 ). De oude bronnen
geven er niet altijd een duidelijk beeld van, hoe een schop in die betekenis er precies uitzag 104 ). Het
kan een voorwerp waarop men zat (sedes), of een korf geweest zijn.
Er bestaan enkele afbeeldingen van wat men een schop in bovengenoemde betekenis zou kunnen
noemen. De eerste is een miniatuur uit het Nequam-boek te Soest 106 ). Het voorwerp is hier een soort
wip, zoals de kinderen gebruiken. Een man wordt er van afgeshngerd, zodat hij in het water terecht
komt. De tweede afbeelding is een fragment van een 16de-eeuwse Nederlandse gravure, waarin
composities van Bosch verwerkt zijn l o e ). Blijkens Duitse voorbeelden 107 ) hing de korf waaruit de
misdadiger in het water geworpen werd, soms aan een wipgalg, dat is een galg, waarvan het dwarshout
door middel van een touw op en neer bewogen kon worden. Waarschijnlijk hing de mand zó, dat hij
door een plotselinge schok gemakkelijk omkantelde. Het toestel nu, dat aan de wipgalg op de gravure
hangt, bevindt zich eveneens in zo'n positie. Een mand is het echter niet. Het lijkt, dat het zadel van de
bedelvrouw een dergelijk voorwerp is en eveneens aan een wipgalg bevestigd werd l o e ).
Schobbe, schobbaerse en schobbig hebben Bosch misschien op het klankverwante woord schop
gebracht, of omgekeerd.
Op de bedelares die een „schavuite" werd, is de straf in de schopstoel (een straf voor lichte vergrijpen109)) toegepast, doch de schilder wil met het b e r ij d e n v a n d e r a t zeggen, dat zij zich
niet gebeterd heeft, ten gevolge waarvan de doodstraf over haar uitgesproken is. De uitdrukkingen
„een rat besitten" 110) en „een cleen ratken rijen" 111) betekenen een straf ondergaan, waarbij een rad
als folterwerktuig gebruikt wordt, dus hoogstwaarschijnlijk geraadbraakt worden.
Zowel de rat als het paard van de „ruiter" worden ten dele door een d o e k bedekt, die men hier
misschien alleen als een doek onder het zadel moet beschouwen, dus zonder symbolische betekenis.
Of stelt de rat tevens de bedelvrouw voor (sluiprat = meretrix112)) en is zij evenals het mannetje op
de eend „gedoekt", d.i. bedrogen, nl. door de Boze?
De s t a a r t v a n d e r a t loopt uit in een groot aantal dunne eindjes. Hier geldt het 16deeeuwse gezegde: de staart is het kwaadst om te villen113), d.i. het einde is het moeilijkst om door te
komen. Het rad brengt de misdadigster een afschuwelijke dood u 4 ) .
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Bij de staart van de bedelares zit een v o g e l t j e . Jeroen gebruikt de vogel in ongunstige zin
en een vogel bij een „aars" kan wel niet anders dan onkuise betekenis hebben.
Wanneer men de vrouw met het kind op de rat en de schilddrager met muts en grijze baard a.h.w.
uit de omgeving licht, constateert men een zekere overeenkomst tussen deze groep en voorstellingen
van Jozef, Maria en het Kindeke Jezus op de vlucht naar Egypte, waarbij men in de eerste plaats
moet denken aan een fragment van Broederlams beroemd schilderij te Dijon 11Б ) en aan een Noordnederlandse miniatuur uit ca 1440 met dezelfde voorstelling 11β ). Het is of Bosch bij het ontwerpen
van zijn groep gedacht heeft aan een prent of schilderij, waarop de oude Jozef de ezel meevoert, die
Maria en Jezus draagt. Bedoelde hij hoe het heiligste ontwijd, het goed in kwaad verkeerd kan worden?
Rechts van de bedelares zit een g r i m m i g m a n t e p a a r d . Zijn gewaad is kostbaar.
Vijftiende-eeuwse tekeningen, miniaturen, beelden en schilderijen leren ons, dat zijn h o o f d b e 
d e k k i n g door Bourgondische vorsten en edelen gedragen werd 1 1 ' ) . Bosch gaf de heerser, die
achter de Hooiwagen tussen paus en keizer rijdt, een dergelijke hoofdtooi 1 1 8 ). Maar op de linker
borst draagt de metgezel van de bedelvrouw een kleine, onaanzienlijke, gele p e n n i n g : een
bedelaarsinsigne 119 ).
Een a p p e l met gestyleerd blad staat als een kroon op zijn hoofd 1 2 0 ). Met de man wordt een
„appelconinck" bedoeld, welk woord blijkens een 16de-eeuwse verklaring verachtelijk gezegd werd
van hem, die weliswaar een weidse naam voerde, maar volstrekt niet door enige hulpmiddelen en
macht invloed had 1 2 1 ). Een verarmde edelman is hij dus. Aan „appelconinck" schijnen de woorden
„appelen Prince" en „appelborst" in betekenis verwant te zijn. In een 16de-eeuws referein ziet de
dichter Willem de Zwijger (Quaet Willeken) in de hel en zegt tot de lezer: „Peynst of den appelen Prince
daer zat verbaest" ^ 2 ) , en in een ander referein uit diezelfde eeuw is er sprake van: „ . . . . appelborsten,
cleene van pryse, Die den edelman scheert, à la noble gyse, . . . . " 1 2 3 ) .
Bij de rand van het schilderij gluurt een v o g e l m e t e e n l a n g e s n a v e l uit een h a r n a s .
Wij zagen boven, dat er vele samenstellingen met vogel en ridder bestonden en ten dele nog bestaan,
die ongunstige betekenis hebben. Het dier is een steltloper, misschien een kemphaan of kamphaan 124 ).
Kemphaan betekent ook vechtersbaas; in 't harnas vliegen: in gramschap opstuiven 125 ). Bedoelde
Jeroen met de geharnaste vogel een „kempe" of „wilde ridder", een kunstenmaker die ten aanschouwe van het publiek zijn vechtkunst demonstreerde en tot de mensen behoorde „die ambochten
houden, die sondelic of scandelic sijn" 12e)? Zo'n „gladiator" maakte deel uit van het gilde der zo zeer
door de schilder verachte varende luiden. Bosch hekelde er één op het rechterluik. Zijn armoedig
bestaan kan hem een plaats geschonken hebben bij de andere „ruiters". Ruiter is overigens ook de
naam van een steltlopersoort en Van Aken zou dus een bedelaar hebben kunnen weergeven i a 7 ), doch
het oudste bekende voorbeeld van ruiter in de betekenis van vogel die tot het geslacht Totanus behoort,
schijnt uit het einde der 18de eeuw te dateren 12e ).

KORTE

SAMENVATTING

In de groep wezens, die met de poten hunner rijdieren in het water staan (die wegzinken in de
poel des verderfs?), hekelt Bosch een aantal armoedzaaiers.
De „ruiter", die trots, met harnas, schild en spoor, op een paard zit, waarvan de romp uit een
bier- of wijnkruik bestaat (flassche betekende bast of buik), is een bedelaar. Mogelijk is het spreekwoord
„Als men een bedelaar te paard helpt, wordt hij een trotse jonker" hier in beeld gebracht. Móet men
bij het schild ook aan een bedelaarsteken denken? De bier- of wijnkruik wijst op de drankzucht van
de man. Hij heeft de vleugels van een Vlaamse gaai, een symbool van de onnozele en dwaze, de hongerige
en gulzige, de ruwe, wispelturige en drankzuchtige. Zijn rechterhand ziet men niet. Misschien is de
bedelaar gedeeltelijk van kracht of lust, of van beide, beroofd. De distelbloem die hoofd en muts
vervangt, is een zinnebeeld van het kwade. De op de rug hangende bazuin is een trompe: symbool
van het bedrog. De ruiter heeft een kuifvogel bij zich. Wellicht leert de plaatsing van de vogel op de
hand, dat de man een loervogel of lorevogel, d.i. een lomperd of een deugniet is, en wijst de kuif er op,
dat hij een vrouwenloper en drinkebroer voorstelt. Wordt de bedelaar door de vogel gekenschetst
als een speciaal type, nl. als iemand die, ten einde medelijden op te wekken, om zijn pols een ring
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aangebracht heeft, welke zogenaamd door boeien ontstaan is? En is de in een handschoen gestoken
hand een zinspeling op edellieden, die zich als „bedelaar" gedragen? Het overhellen naar links van de
man is waarschijnlijk ook symbolisch, daar „links" van ouds een ongunstige betekenis heeft.
Naast de beschrevene rijdt een persoon, die een blauwe muts (zinnebeeld van bedrog en geveinsdheid) en een rood schild draagt. Een schild is de naam van een bedelaarsinsigne en rooi betekent zowel
rood als armoede. Ook deze ruiter is een mendicus.
De vrouw op de rat is een bedelares. Zij heeft twee bedelkinderen bij zich. Het éne draagt op zijn
hoofd een schotel met pap, waarin een lepel steekt. Dit betekent dat het snoepziek is. De pap loopt
over de rand heen: een zinnebeeld der verkwisting. Dit in een moeras staande jongetje is misschien
een mersmankin, een kind van een arme marskramer. De vrouw wordt gedeeltelijk door de bast (schil)
van een boom omgeven: zij is twistziek of kijfachtig, hetgeen eveneens uitgedrukt wordt door de
geschubde staart. Deze laatste wijst er tevens op, dat zij een schobbaerse, d.i. een vuile, gemene vrouw
is. De staart komt uit een stuk van een peul te voorschijn, wat zeggen wil, dat uit een schobbe (peul
en schooier) een schobbaerse (geschubde aars of staart; vuile, gemene vrouw) komt: de dochter aardt
naar haar vader, de appel valt niet ver van de stam. De staart is schobbig (schubbig en schavuitachtig):
het einde van de bedelares is dat van een schavuite. Zij zit op een schop, een strafwerktuig, waar men
iemand uit liet vallen of van af slingerde. Voor een vrij licht vergrijp wordt op haar de straf in de schopstoel toegepast, maar zij betert zich niet: zij rijdt op een rat, d.w.z. zij ondergaat een straf, waarbij
een rad als folterwerktuig gebruikt wordt; de vrouw wordt waarschijnlijk geradbraakt. Dat dit een
afschuwelijke dood is, leert ons de rattestaart, die in een groot aantal dunne eindjes uitloopt: de staart
is het kwaadst om te villen, d.i. het einde is het moeilijkst om door te komen. Misschien wijst de rat
ook op de onkuisheid van de bedelares (sluiprat = meretrix) en geeft de doek die over het dier ligt,
te kennen, dat zij gedoekt is, d.i. misleid door de Boze. Bij de staart van de vrouw zit een vogeltje.
Een vogel bij een „aars" kan wel niet anders dan dubbelzinnige betekenis hebben.
Naast de mendica rijdt een man met een bedelaarsinsigne. Hij is kostbaar gekleed en draagt een
appel op het hoofd. Men moet in hem een appelkoning, een verarmde edelman zien.
Bij de rand van het schilderij gluurt een vogel met een lange snavel (kemphaan? ruiter?) uit een
harnas. Misschien hekelt Bosch in hem een arme, verachte varende, die ten aanschouwe van het publiek
zijn vechtkunst demonstreert.

NOTEN
*) Ten onrechte meent Brion {La Renaissance, Janvier 1939, blz. 28), dat hij op een koe zit.
) Rep.: Conway, pi. CXV. Hij heeft het hoofd van de „boommens": symbool van losbandigheid, die armoede
ten gevolge heeft. Zie blz. 185.
«) Harrebomée 0, 36, a) vermeldt geen bron. «) W. N. T. XIII, 1784.
*) Zie blz. 56 vlgg. Tolnay's mening (blz. 29): „et, en vedette, tout à côté du saint, un jeune chevalier écoute
les paroles de bienvenue de l'Esprit Tentateur" is onjuist.
·) M. W. II, 820 en W. N. T. III,
3, 4540. О M. W. IX, 2482. ") Tuinman I, 308.
β
) Breviarium Grimani I, 1339. 1 0 ) Bartholomaeus Engelsman, b. XVII, ca. CLXXII.
" ) Combe (blz. 61, noot 86; blz. 85, nr 53) ziet ten onrechte in het distel-hoofd een „image des tentations nées
de Γ l aAccidia, la paresse".
) Een pretmaker op een wijnton blaast op zo'n bazuin (rep.: Tolnay, pi. 30, afb. 37). Zet hij een hoorn (woord
speling met drinkhoorn) aan de lippen? Een der sneeuwen beelden, die in Januari en Februari 1511 te Brussel gemaakt
werden, stelde „Bancbier" (iemand die bier „bankt", d.i. drinkt: W. N. T'. II, 1, 986) voor, die „met eenen mouthoren
(drinkhoorn voor bier) aen een biervat" zat (Smeken, str. 25). Een soldaat op de Doornenkroning in het Escoriaal
heeft een bazuin op zijn rug hangen (rep.: Tolnay, pi. 95; ten onrechte gelooft Mela Escherich, Zeitschrift für Kunstgeschichte IX, blz. 188 vlgg., dat de man achter hem het instrument draagt). Zo ook een duiveltje met Vlaamsegaaivleugels op een Temptatie van St Antonius (rep.: Tolnay, pi. 57).
1S
) M. W. VIII, 704 en Caecilia ΠΙ, blz. 92.
" ) Rep.: Van Bastclaer. Estampes, nr 195 en 175. Een trompe diende bij de Antwerpse Ommegang van 1563
als symbool van het bedrog {G.B. K. VI, blz. 151; medegedeeld door J. Grauls).
" ) Bosch schilderde een valk op de hand van St Bavo (rep.: Tolnay, pi. 65, b).
le
) Zie de afbeeldingen van deze vogels in E. D. van Oort. De vogels van Nederland IV. 's-Gravenhage 1930,
resp. pi. 259, 254 en 255.
" ) Rep.: Thomas Murner. Der Schelmen Zunft. Strassburg 1512. Ed. Berlin 1881, fiir; Augspurg 1513. Ed.
Augsburg-Köln 1926, f.T ιβ ) Ts. XXI, blz. 203.
" ) J. de Brune. Nieuwe Wyn in pude Leer-zacken. Etc. Middelburg 1636, blz. 385. a o ) M. W. V, 850.
s

89

" ) De hop staat in het gerucht van onzindelijkheid bü de nestbouw (Af. fV. IV, 658 en W. N. T. VI, 1108), maar
de vogels van Bosch en Murner lijken niet op dit dier.
**) F. Buitenrust Hettema. Van den Vos Reynaerde II. Zwolle z.j. (1909?), blz. 34 vlg.
·*) Zie Schrijnen I, blz. 131 vlgg.
" ) Zie H. H. Knippenberg. Sintermertes veugelke. Limburg''s Jaarboek 1911; Idem. De ijsvogel als Sint-Maertensvogel. N. T. XXXIX, blz. 20; Eigen Volk VI, blz. 92: P. M. van Walcheren. Sint Martens veugeltje; blz. 138: J. Rasch.
Sint Martensveugeltje.
a6
) F. von Sales Doyé. Heilige und Selige der Römisch-Katholischen Kirche etc. I. Leipzig 1929, blz. 794.
ae
) W. N. T. V, 2023. ") W. N. T. V, 2023 sub handvogel en M. W. IV, 706, 804.
·')
M. W. IV, 709. ··) M. W. IV, 804. *0) Zie blz. 186. Afb. 25. Duidelijker: Brion, blz. 51.
жг
) De Во, blz. 479. Verdam {M. W. III, 1649) zegt, zonder bewijsplaatsen, dat kobbe in verschillende tongvallen
„vogel met
een kuif" betekent. In de Nederlandse en Duitse dialectica schijnen er echter geen voorbeelden van te
8i
vinden.
) Galama, blz. 171, vs 267.
3a
) Blz. 307. Vgl.: al en zou ie nemmermeer coppen smaecken, in Meyling, blz. 222, vs 232.
»«) Maerlant, b. III, vs 3069:
Sine jonghen wil hi ( = de mannetjespauw) verslaen ( = doden),
Tote dien dat ( = totdat) hem ( = hun) die coppe opgaen.
Variant:
Tote hi hem siet die coppe uutgaen.
8S
) M. W. III, 1650.
se
) W. N. T. VII, 4847.s " ) Zie Franck-Van Wijk, blz. 296, sub kater.
»·) Kiliaen, blz. 307. ») D. W. V, 1784. " ) Kiliaen, blz. 315. " ) Maerlant, b. III, vs 3069 vlg.
" ) M. W. III, 1871. " ) Rep.: Lafond, bij blz. 70. **) Zie blz. 144 vlg. «) Blz. 65. " ) Blz. 142. «') Ken
baar aan haar hoofdtooi. Zie blz. 97.
" ) M. W. III, 1882. " ) De Bo, blz. 479.
"O In Bretagne, Wallonië, Rijnland en het Oosten van Vlaams-België. Zie over spin en spinneweb: J. Grauls.
Van Vrijen en Vrijers III. Een kykje in de Belgische taal der liefde. Onze Taaltuin V, blz. 248 vlgg.
61
) Rep.: Tolnay, pi. 7, a.
»2) Verdam I, blz. 150, vs 11709 vlg.
·") vurig zwaard; idem, blz. 150, vs 11722. Vgl. blz. 18, vs 1347 vlgg. (sub Oncuuschede):
wijf ne hevet let ( = heeft geen lid)
Het en is ( = of het is) als een strie geset
Om des mans oghen te vane ( = vangen)
**) Kluge. Rotwelsch, blz. 10. Is de in een handschoen gestoken hand tevens een zinspeling op edellieden, die
zich als bedelaar gedragen? Vgl. Dése hant (ni. van de Hebzucht) ontlenen dicwijl die edel lieden om mede te truwanten
( = bedelen, hier bij rijke geestelijken, die zij ertoe trachten te brengen hun geld en goederen te schenken), ende dan
steken sise in haer grote valkenhantscoen, daer si se wel in decken {Die pelgrimage van der menscheliker Creaturen.
14de eeuw. Kon. Bibl., blz. 91, c).
" ) M. W. VII, 1671. «·) W. N. T. XIV, 2671; ook: Schotel. Rederijkers I, blz. 149.
*') Vrbb.: Fierens-Gevaert. Les très belles heures de Jean de France, Duc de Berry. Bruxelles-Leyde-Paris 1924.
passim; Hoogewerff I, blz. 79. Romance of Alexander, o.a. fol. 79'.
•*) Zie blz. 258. ") Rep.: Maeterlinck. Peinture, pi. VI.
"O Rep.: Mâle. Art religieux, afb. 165 vlgg.
el
) De schilders van twee replieken van het middenpaneel hebben het gemoderniseerd (rep.: Lafond, vóór blz. 53).
" ) Rep.: Tolnay, pi. 97. ·3) Rep.: Tolnay, pi. 96.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 113. Afb. 51. Door een der schilden, langs welks rand ijzeren punten aangebracht zijn,
steekt het hoofd van de drager. Dit „schild met hoofd" is een bizarre combinatie van de „schive" (zie blz. 185) en de
beulsschijf met afgehakt hoofd (zie blz. 90, noot 70).
•6) Zie blz. 57. «·) Rep.: Tolnay, pi. 107, b. " ) Zie blz. 185.
") Ook het wezen dat te midden van een groep armoedige duivel-pretmakers op een Temptatie van de hand van
Gillis Mostaert in plaats van een hoofd en een romp een soort schild heeft? Kunsthandel P. de Boer. Zomertentoonstelling 1937. ··) Zie blz. 185, noot 16.
' 0 ) Rep.: Tolnay, pi. 104. Duidelijker: Baldass, nr 130 en 131. Hierboven werden de in Bosch' werk voorkomende
ronde schijven besproken, waarin men met zekerheid of waarschijnlijkheid schilden mag zien. De ronde schijf treft
men bij Van Aken verder nog aan als tafelblad (zie blz. 117 vlgg. en 121, noot 90), als „bord" en „schive" (?,zie blz.
121, noot 90 en 185 vlg.), als molensteen (rep.: Tolnay, pi. 103, a), als „beulsschijf" en op enkele duistere plaatsen.
B e u l s s c h i j f . Een kleine, vrij dikke, ronde schijf wordt op een Laatste Oordeel (rep. : Tolnay, pi. 66) door een
duivelridder op het hoofd gedragen. Er ligt een afgehakt hoofd op. Een dergelijke schijf, waar een afgehakte hand (de
wijsvinger ondersteunt een dobbelsteen) met een mes op vastgestoken is, torst een duiveldier, dat zondaren helpt
pijnigen, die al te veel de taveerne bezocht hebben (rep.: Tolnay, pi. 75). Het is duidelijk, dat dit voorwerp een beulsinstrument is, waar lichaamsdelen van misdadigers op tentoongesteld of afgehakt werden. D u i s t e r e p l a a t s e n .
Twee naakte mannen lopen tussen twee schijven in (rep.: Tolnay, pi. 105, a). Diabolische wezens dragen op het hoofd
een vrij kleine schijf (geen schild), waar een duiveltje op kopje-buitelt (rep. : Tolnay, pi. 118, с en 119, a). Zijn het kun
stenmakers die op het blad van een herbergtafel (zie blz. 97) hun toeren laten zien? Zo'n tafeltje heette waarschijnlijk
een rondeel (W. N. T. XIII, 1076). Als twee sinnekens ruzie hebben, zegt de één: „Neve, u op een rondeelken!" en
de ander: „Neen, u op een zeelken !" (Van den Daele en Van Veerdeghem: Die Trauwe, vs 334 vlg.) Dit zou kunnen
betekenen: Word jij maar kunstenmaker, die op een tafelblad zijn kunstjes vertoont, en: word jij maar koorddanser.
Het gedrocht van Tolnay, pi. 118, с lijkt veel op een duiveltje van een naar een werk van Bosch gemaakte kopergra
vure (rep.: Die Graphischen Künste 1938, blz. 79). Op de schijf van dit wezen staat echter geen buitelend kereltje, maar
een soort pin. Aan de schijf is een snoer-met-balletje (een pretmakersattribuut) vastgemaakt.
71
) Men vergelijke deze staart met die van Melusine in de druk van Gheraert Leeu (Gouda 1491). Rep.: K.
Burger. Buchhändleranzeigen des 15 Jahrhunderts. Leipzig 1907. De andere houtsneden in de incunabel zijn voor Bosch
van geen belang. Ten onrechte ziet Brion {La Renaissance, Janvier 1939, blz. 2 8) in de vrouw een vis.
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" ) Onjuist is Friedländers mening (Hieronymus, biz. 26), dat het dier „halb Schwein, halb Hase" is.
" ) Ten onrechte ziet Tolnay (blz. 66, noot 80) er een erotisch symbool in: „ l ' e n f a n t . . . . n'est là que pour rappeler l'obsession des organes génitaux".
'*) Rep.: Tolnay, pi. 65, b. " ) Rep.: Catalogue Goudstikker, nr 34, 3. Afb. 36.
' · ) Vrbb.: rep.: Oeuvres de Henri Hymans. Volume IV. Notes sur des primitifs. Bruxelles 1921, bij blz. 392;
Bulletin des musées royaux d'art et d'histoire. Parc du cinquantenaire. Bruxelles. 3e série VI (1934), blz. 64 vlgg. afb.
7, 8 en 9; Enklaar. Varende luyden, afb. 7; Burlington Magazine LI, tegenover blz. 139; Tolnay, pi. 32, links onderaan;
pi. 51. " ) zich. '·) Liber Vagatorum: De Meyere en Baekelmans, blz. 50. Zie ook Dichten, blz. 105 vlgg.
β0
'·) Zie blz. 50.
) Rep.: Baldass, nr 127. Afb. 42: vrouw met hondje.
βι
) Vgl. een keisnijder op een 17de-eeuwse gravure met dwazen, rep.: E. Holländer. Die Karikatur und Satire in
der Medizin. Stuttgart 1905, blz. 122.
" ) Van Gils' (III, blz. 72) interpretatie is niet geheel juist en bovendien onvolledig: „Het jongentje op den stoep
doet een geldstuk in zijn steenen spaarpot, en is zoo verrukt over zijn schat, dat hij zijn pap vergeet en koud laat
worden." " ) Rep.: Hoogewerff IV, blz. 529.
" ) Stoett. Kluchten, blz. 31, vs 26; blz. 32, vs 56 vlg.; blz. 35, vs 121 vlgg.; blz. 39, vs 214.
" ) In de 17de eeuw worden stedelingen wel pap-eters genoemd om hun verwekelijking te hekelen (Van Rynbach, blz. 175, 4).
··) De Cock. Gebruiken, 2de dr., blz. 325. Op een 16de-eeuws schilderij ziet men te midden van voorwerpen die
iets met de dwaasheid uit te staan hebben, ook een pot met brij en een houten lepel. Zie Enklaar. Uilenspiegel, blz.
23 en 25; rep.: blz. 24.
" ) Maeterlinck. Peinture, afb. 204. Een kapiteelversiering in de St-Laurenskerk te Rotterdam vertoonde een nar,
die met een pollepel voedsel (pap?) uit een pot aan een man geeft. Rep.: Bakker, blz. 58.
ee
) Rep.: Lafond, bij blz. 100. Afb. 39. ··) M. W. IV, 1471. »">) De Potter. Gent V, blz. 522 (schepenacte
ι
van 1456). · ) Vermeylen (blz. 41) noemt haar ten onrechte „een afschuwelijke, geschubde meermin".
'*) Ten onrechte ziet Van Schelven (blz. 28) hier invloed van Dante. Hij spreekt van „een boomvrouw, volgens
Dante een gestrafte zelfmoordenares, die naar een wikkelkind staart; blijkbaar een vrouw, die zich met haar ongeboren
kind in den dood begaf".
»») M. W. VII, 390. " ) W. N. T. XIV, 734. Voorbeeld uit Gezelle's Loquela. · · ) Kiliaen, blz. 567.
··) W. N. T. XIV, 734. Vrbb. uit de 17de eeuw. ·') W. N. T. XIV, 737. De oudste aldaar gegeven vrbb. zijn
17de-eeuws. ··) M. fV. П, 593. ··) M. W. VII, 2102. l » 0 ) M. W. VII, 2103.
101
) W. N. T. XIV, 734. 17de-eeuwse vrbb. 1 0 г ) Idem, 17de-eeuws vrb.
los
) Onder een schop of schopstoel verstond men ook een voorwerp, waarin of waarop men tentoongesteld werd
(Gengler, blz. 128; Grimm II, blz. 324). Het woord kan dan hetzelfde betekenen als kaak. Afbeelding van zo'n „Schupestoel": J. M. Lappenberg. Die Miniaturen zu dem Hamburgischen Stadtrechte vom Jahre 1497. Hamburg 1845, afb.
17. Het was ook de naam van een korf, waarin de delinquent bleef zitten en waarmee hij in het water gedompeld
werd (Gengler, blz. 216: schuphe). Ook kon het een korf zijn, waar de misdadiger zelf uit moest springen {Osenbrüggen,
blz. 361 vlgg.) of een kooi die aan een touw hing, dat over een katrol liep, welke aan een galg bevestigd was. De
misdadiger werd met kooi en al in de drek gedompeld (Schiller-Lübben VI, 258). Bij verscheidene voorbeelden die
M . W. VII, 662 vlg.; Stoett. Spreekwoordenboek, nr. 2020; D. W. IX, 2005, 2008, 2011; Lexer II, 826 vlg. en SchillerLübben IV, 152 geven, heeft men met een schop of schopstoel te doen, die een der in deze noot genoemde betekenissen
heeft. Uit de vrbb. welke W. N. T. XIV, 880, 884 en 887 geeft, kan men niet opmaken, hoe het toestel er uit zag.
Verdams mening (M. W. VII, 662), dat de afbeelding op de omslag van R. Quanten Die Schand- und Ehrenstrafen in der
deutschen Rechtspflege. Dresden 1901, een schopstoel doet zien, waaruit men naar beneden gestoten werd, is onjuist.
We hebben hier met een „ducking-stool" te doen. Zie W. Andrews. Old-Time Punishments. Hull 1890, blz. 1 vlgg.
J04
) De volgende Nederlandse en Duitse plaatsen houden zich er mee bezig. Kiliaen vertaalt schupstoel door
„sedes qua quis subito expellitur deturbaturque" ( = een zetel, waarvan men plotseling wordt afgeduwd en verdreven).
In de Stadsrechten van Straatsburg leest men „quicunque vina injuste mensuravit, de scupha cadet in m e r d a m " ( = alwie
wijn oneerlijk heeft gemeten, zal van de schopstoel in de uitwerpselen vallen; Lexer II, 826) en in die van Riga „precipitabitur de sede scuppestol" ( = hij zal van de schopstoel voorover storten; Gengler, blz. 128). Uit middeleeuwse
Duitse en Zwitserse gegevens, die Ossenbruggen (blz. 361 vlgg.) verzamelde, blijkt dat men onder Schupfe (schuphe,
schuppe) ook verstond een korf, waarin de misdadiger boven een water gebracht en waaruit hij in het water geworpen
werd. Het kan zijn, dat ook wij deze straf kenden. In 1511 veroordeelde men in Middelburg een bedelaar tot „te staene
op de Kaepe (lees Kaeke?) daemair te hanghen in de mande ende te vallen in ' t water en bovendien gebannen" (De
Wind, blz. 63). Het is is echter mogelijk, dat de man niet uit de mand geworpen werd, maar zich zelf los moest snijden
en dat we hier dus een voorbeeld hebben van de straf in de mand, zoals die elders in dit boek beschreven is (zie blz.
67). In Utrecht en Vlissingen paste men in de 14de eeuw de straf van „in het water werpen" toe (P. C. Molhuysen.
Aanteekeningen uit de Geschiedenis van het Strafregt. Bijdragen N.R. II, blz. 81 en 83). Het is echter onzeker of dit
door middel van een schop gebeurde.
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) Rep.: Schultz, blz. 46. 10e ) Rep.: Lafond, bij blz. 99. Afb. 118. " ' ) Osenbrüggen, blz. 361 vlgg.
109
) Men kan even aan een bakermat (de bedelvrouw heeft een kindje bij zich) en aan een schommel denken.
Maar het zadel lijkt daar toch te weinig op. Men zie voor de afbeelding van een 16de-eeuwse bakermat: Maeterlinck.
Peinture, afb. 207. Zestiende-eeuwse schommels vindt men vrij onduidelijk afgebeeld op Bruegels Kinderspelen
(links bovenaan) en zijn Kermis van St Joris (links in het midden), doch duidelijk genoeg om te laten zien, dat ze
een geheel andere vorm hebben dan het voorwerp waarop de vrouw zit.
l
°') Zie Frederiks, blz. 410; Osenbrüggen, blz. 361 vlgg.
110
) C. G. N . de Vooys. Middelnederlandsche Marialegenden I. Leiden z.j., blz. 409.
1
" ) Brands, vs 1224. l l a ) Spel van Leander ende Hero, D . d T .
"*) Harrebomée II, 295; Seer schoone Spreeckwoorden, oft Proverbia, in Franchoys ende Duytsch etc. Antwerpen
1549, blz. 11, 40.
111
) Deze uitkomst is dus volstrekt in strijd met Combe (blz. 61, noot 86; 85, nr 53), die in de rat een „image
de toutes les hérésies" ziet, welke symboliek hij aan Ruusbroec ontleent.
"«) Duidelijke rep.: / . d. p. K. LVII, blz. 59.
11β
) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 29, A. Baldass voegt bij deze groep de drie bereden duivelen en schrijft
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(biz. 245): „Die Szene mutet wie eine höllische Persiflage der Anbetung der heiligen drei Könige an". Dit is niet juist,
omdat Maria daarbij nooit als zittende op een rijdier voorgesteld wordt.
11
') Vrbb.: Charles de Tolnay. Le maître de Flémalle et les frères van Eyck. Bruxelles 1939, fig. 122; M. Konrad.
Meisterwerke der Skulptur in Flandern und Brabant. Berlin 1928—1934, Tafel 19; O. Smital und E. Winkler. René
von Anjou. Livre du euer d'amours espris (ca 1Ы
1465). Wien 1926, Tafel IV; Durrieu. Charles le Téméraire, biz. 71 vlgg.,
afb. op biz. 85. ^ 8 ) Rep.: Tolnay, pi. 32.
) Zie biz. 156.
120
) Een dergelijk blad, dat weinig op dat van een appel gelijkt, vindt men ook in de Tuin van de Wellust wille
keurig toegepast (rep.: Tolnay, pi. 70). Waarschijnlijk bedoelde Bosch met zijn appel niet een bepaalde soort. Als
Dodonaeus in zijn Cruydt-boeck (blz. 1326, a) bij de appelen gekomen is, schrijft hij o.m.: ,
soo beteekent het
woort appelen hedensdaechs bij ons oock seer veel van den anderen (van elkander) verschillende vruchten, ende dat
meest1 1пае de ghelijckenisse die sij alle eenichsints hebben met de gemeyne Appelen, die soo eygentlijck heeten."
') Adagiorum Epitome post novissimam D. Erasmi Roterodami exquisitam recognitionem, per Eberhardum
Tappium.
Appositae sunt etc
opera studioque: Joannis Servilii. Antwerpiae Hillenius 1545, blz. 55.
1!
") Ge kunt denken, dat de berooide jonker daar zat als een verbijsterde. Ph. Blommaert. Politieke balladen,
refereinen,
liederen en spotgedichten, der XVIe eeuw, naer een gelyktydig handschrift. Gent z.j., blz. 299.
123
) Idem, blz. 162. Vertaling: kale jonkers, weinig geëerd, Die doet als een edelman, à la noble guise.
12
*) Zestiende-eeuws voorbeeld van het woord: W. N. T. VII, 1, 1177.
" · ) Zie blz. 61. l2e ) Tinbergen. Summe, blz. 272.
"') Zie voor ruiter in de zin van landloper, bedelaar, blz. 56. lae ) W. N. T. XIII, 1789.
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HOOFDSTUK XIV
DE

U

BOUWVAL

IT HET DRABBIGE WATER, waarin de drie geestelijken en de ruiters staan, rijst de ronde muur van

een ruïne op. De voorstellingen die Bosch er, zoals treffend opgemerkt is ^ , als door een kristallen
wand heen, op projecteert, vragen thans onze aandacht.
In de rand geheel onderaan ontwaart men een jager, die met een hond een hert achtervolgt:
symbool van de duivel, die de ziel belaagt. Daarboven keren de t w e e I s r a ë l i e t e n , die er
op uitgetrokken waren om Kanaan te verspieden, terug met een geweldige, in het dal Eskol geplukte
druiventros. De afbeelding van de verspieders met de tros komt in de Nederlanden der middeleeuwen
zeer veel voor, naar men meent zonder satirieke betekenis 2 ). Het Bijbelverhaal leent zich daartoe dan
ook niet gemakkelijk 3 ). Misschien gaf de schilder de druiventros als een zinnebeeld van de overvloed,
welke de mens van God afwendt. Deze opvatting past zeer goed bij de symboliek van wat zich verder op de muur afspeelt.
Boven de behandelde muurversiering ziet men een a a ρ op een trom. Het dier draagt een
schouderkap en houdt in zijn poten een s t o k a c h t i g v o o r w e r p , waarvan de punt door iets
heen steekt. Waarschijnlijk is het een braadspit met een stuk vlees er aan. Het op een verhevenheid
tronende beest heeft Jeroen misschien ontleend aan een voorstelling in de trant van een houtsnede
in een Duitse incunabel, welke weergeeft hoe twee mannen een aap naderen, die op een trom zit 4 ),
waarbij hij tevens gedacht kan hebben aan miniaturen: men vergelijke ermee de op een heuveltje zittende
aap die een korte kapmantel draagt, uit een 14de-eeuws Frans handschrift 5 ), en de in vele variaties
voorkomende zeug met spinrok e ).
Aan de aap worden door mensen geschenken gebracht. Duidelijk onderscheidt men een rund,
een zwaan en een jong schaap. Nu komt in een andere Duitse wiegedruk een houtsnede voor, die enige
overeenkomst met dit schilderijfragment vertoont 7 ). Zij laat ons zien hoe boeren hun belasting in
natura opbrengen. Evenals bij Bosch constateert men onder de gaven een zwaan en een jong schaap.
Waarschijnlijk heeft de meester de illustraties van dit boek gekend, want men kan nog tussen een tweede
houtsnede (een roofoverval weergevende)8) en een fragment van de buitenkant der zijluiken van de
Hooiwagen-tryptiek samenhang vaststellen ' ) . De houtsneden van beide incunabelen zijn in de om
geving van de Utrechtenaar Reeuwich ontstaan.
Invloed van de voorstelling van Jeroen of van daaraan verwante, verloren gegane afbeeldingen
treft men aan bij De Bry's spotprent op Alva 1 0 ). De rand van de prent vertoont o.m. een gekroonde
apin, die in onwelvoeglijke houding op een omgekeerde mand zit en door naakte en als narren geklede
mannen aanbeden wordt. Het braadspit(?) bij Bosch is bij haar een soort scepter geworden. We hebben
hier te doen met een hekeling van Venusdienaars. Het lijkt wel, dat dit ook bij de compositie op de
bouwval het geval is. Straks zullen wij zien, dat de zwaan, het rund (een stier) en het jonge schaap
— de gaven welke de mensen de aap bieden — onkuis bedoeld kunnen zijn, en we weten reeds, dat
dit ook voor de aap kan gelden.
De t r o m waarop het beest zit, moet men hier misschien opvatten als een speelmansinstrument
en als zodanig als symbool van de losbandigheid. Is het voorwerp dat de aap geschouderd heeft, een
braadspit — waaraan nauwelijks getwijfeld kan worden — dan past dit motief heel goed in zijn om
geving: het komt bij ons omstreeks 1500 in onkuise zin en als symbool van de zwelgzucht voor 1 1 ).
De m a n n e n d i e d e g e s c h e n k e n g e v e n , worden voorgesteld als boeren, die hun
tienden aan hun heer overhandigen. Hij die recht heeft op de opbrengst der tienden, heette tenthere 1 2 ).
Daar naast tempteeren de bijvorm tenteeren heeft bestaan 1 3 ), is het waarschijnlijk, dat het substantivum
tempteerre 1 4 ) ( = verleider, verzoeker) de vorm tenteerre naast zich gehad heeft. De aap is een tenthere
en een tenteerre, hij is de verleider tot het kwade, tot de zonde van de wellust en der losbandige pretmakerij.
De bovenste muurversiering geeft de dans om het Gouden Kalf weer: de aanbidding van het geld;
en de druiventros was wellicht een symbool van de overvloed die de mens van God afwendt. Wijst
ook de aap op de overvloed, die het geld de mens verschaft? Het oudste voorbeeld dat van aap in de
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zin van schat bekend is, komt echter voor in een passage uit Thysken van der Schilden, een tooneelstuk
van Samuel Coster uit 1613 1 6 ). Het is de vraag of deze betekenis 16de-eeuws is 1 β ).
Achter de aap schuilt in de bouwval een u i l . Elders wordt.er op gewezen, dat Jeroen de vogel
gebruikt als zinnebeeld van de lichtschuwheid, de dwaasheid, de domheid, en als erotisch symbool17).
In het onderhavige geval passen al deze betekenissen. Een der mannen draagt een jong s c h a a p
in zijn armen. We zagen reeds, dat dit dier in de 16de eeuw bij ons een zinnebeeld van de onkuisheid
en de domheid was. Tot de tienden behoort voorts een r u n d . Uit het volgende mag men afleiden,
dat er een stier mee bedoeld wordt.
Rechts van de heden die hun dieren aanbieden, ziet men, boven het water tegen het onderstuk
van een brug aangebracht, een soort wijzerplaat. Rechts er boven loopt een rund, waar een aap op zit.
De afstand tussen beide runderen en de plaat is ongeveer gelijk. Wanneer men nauwkeurig de karakters
van de laatste beschouwt, ontdekt men, dat er verscheidene tekens van de dierenriem bij zijn. De wijzer
wijst naar dat van de stier. Links ervan bevindt zich het signum van de ram. Elders bemerkt men nog
het teken van de leeuw, de schorpioen, de vissen en de boogschutter, alle ruw geschilderd, niet in de
volgorde waarin ze anders voorkomen18), en afgewisseld door betekenisloze krabbeltjes. Het is kennelijk
niet de bedoeling van Bosch geweest om de zodiac weer te geven, maar om de aandacht te vestigen
op het teken van de stier, aldus te kennen gevende, dat de beide runderen stieren zijn.
Nu komt dit dier in het Nederlands der 16de eeuw als symbool van de onkuisheid voor. Gewezen
kan worden op de uitdrukkingen „ten stiere leyden" en „ten stier gaen" 1β ). Verder komt in April, de
maand waarin „alle naturen verbilden jeghen den somer", de zon met de planeet Venus samen in het
teken van de stier 20 ). Dan worden, schrijft Ruusbroec, de mensen gemakkelijk tot zonden bewogen.
Het derde dier dat deel uitmaakt van de tienden, is een z w a a n . Ook deze had een dubbelzinnige
betekenis. In de oudheid was zij aan Venus gewijd. Bredero gebruikt swaen en swaentje in de zin van
meretrix, welke betekenis nog lang in zwang bleef21). Men heeft haar wel in verband gebracht met de
prostitutiebaden uit de Bourgondische tijd22). Een zwierige pentekening uit Breero's Aendachtigh
Liedt-Boeck stelt de Zwanenridder voor 23 ). Het onderschrift noemt hem „geyl, en blindt" en zegt
hem, dat hij niets te maken heeft op de bruiloft van een paar, dat door God te zamen is gebracht.
Een liedje dat in een 18de-eeuws liedboekje voorkomt24), maar minstens een honderd jaar ouder is,
bevat de uitdrukking „swemmen als een Swaen" in de zin van het spel der minne spelen, en Vondel
gaf in zijn Noah de zwaan weer als een minzieke vogel25).
In de middeleeuwen en ook in later tijd vertoonden uithangtekens van herbergen, ook van die
welke zeer goed aangeschreven stondenae), vaak de beeltenis van een zwaan. Onder de oorzaken van
dit gebruik die men heeft opgesomd27), komt er één voor, welke op een zinnebeeldige betekenis van
de vogel wijst, welke ook voor Bosch van belang is: het dier kan met zijn lange hals diep in 't nat
duiken, het is een echte nathals. Een 17de-eeuws rijmpje luidt derhalve:
De Swaen voert ieder kroeg, zo wel in dorp als stad,
Omdat hij altijt graeg is met de bek in 't nat 28 ).
De tiende-zwaan geeft waarschijnlijk niet alleen de onkuisheid, maar ook de drankzucht weer.
Dit doet ook de vogel op het uithangteken van de herberg, waar de zgn. Verloren Zoon langs loopt29),
en de zwaan die op Jeroens Bruiloft te Kana door een bediende binnengedragen wordt; hier is hij
tevens een Driekoningengerecht so ). Een St-Antoniustemptatie van een 16de-eeuwse anonymus geeft
een duiveltje, uit welks achterwerk een trompet steekt ^). De vaan die daarvan afhangt, vertoont
een zwaan met als randschrift: „Wilt niet mellen", d.i. Wil het niet vertellen, nl. dat iemand een kroegof bordeelloper is.
Op de bovenste muurversiering s c h e n k t G o d a a n de g e h o o r n d e M o ζ e s d e
T i e n G e b o d e n en d a n s e n J o d e n v o o r h e t G o u d e n K a l f 3 2 ) . Twee van hen
dansen met lange b a η d e n. Bij de linker gaat de band langs het voorhoofd, terwijl hij bij de rechter
langs rug of nek loopt. De linker draagt bovendien banden, die aan het middel bevestigd zijn. De
zelfde voorstelling is behandeld op de mouw van de Morenkoning op een door sommigen aan Jeroen
toegeschreven Aanbidding der Koningen 3 3 ). Ook hier hebben de Israëlieten lange banden bij zich.
Een uit 1525 daterende gewelfschildering op hout, afkomstig van de kerk te Warmenhuizen, geeft
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eveneens dit onderwerp. Een man en een vrouw dansen in 16de-eeuws kostuum elk met een lange
band of smalle sjaal34). Hebben de schilders een bestaande sierdans weergegeven? En moet men zich
aldus de gezellen der „vruechde blomme" voorstellen, toen zij in 1469 in de processie te Bergen op
Zoom met „theuncken den bomslager" voor 't Gouden Kalf dansten 35)?
Boven in de ruïne ziet men een drietal gefantaseerde dieren: een soort h a g e d i s , een k u i k e n
m e t e i - a c h t i g lijf en een d i e r , d a t h e t m i d d e n h o u d t t u s s e n e e n v o g e l
en e e n h a g e d i s 3 * ) . Zij versterken door hun bizarre verschijning de diabolische sfeer van de
voorstelling. Misschien dacht Bosch hierbij aan wat hij over de bouwval in het Vaderboek gelezen
had: „ende was vol wilder dyeren die hare woeninghe daer in hadden" 37).
Een h e г t, op welks rug een ν o g e 1 zit, graast boven op de ruïne. Wij leerden reeds de verdachte
betekenis van deze dieren bij de schilder kennen.

KORTE

SAMENVATTING

De ronde muur van de bouwval Vertoont een aantal voorstellingen. De onderste geeft een
jager weer, die met een hond een hert achtervolgt: beeld van de duivel, die de ziel belaagt.
Daarboven keren Israëüetische verspieders uit het dal van Eskol terug. Misschien is de druiventros
welke zij dragen, een symbool van de overvloed die de mens van God afwendt. Op de tweede muurversiering neemt een aap, wiens zetel een troon is, tienden in ontvangst. Het dier verzinnebeeldt de
onkuisheid. De trom, een speelmansinstrument, beschouwe men als een symbool van losbandige
pretmakerij. Indien het voorwerp dat de aap geschouderd heeft, een braadspit is, moet men het opvatten als een geslachtelijk symbool en als een zinnebeeld van de zwelgzucht. In de mannen die het
scheminkel een schaap, een stier en een zwaan — onkuise dieren; het schaap tevens een zinnebeeld
van de domheid en de zwaan dat van de drankzucht — aanbieden, hekelt Bosch dienaren van Venus.
De aap is een tenthere, d.i. iemand die recht heeft op de opbrengst van tienden, en een tenteerre,
d.i. een verleider tot het kwade, in dit geval tot de zonden der onkuisheid en losbandigheid. Het is
de vraag of aap hier ook „schat, geldsom" betekent en de tienden-opbrengers tevens als Mammondienaars gehekeld worden. De uil die achter het dier in de bouwval wegschuilt, kan behalve een erotisch
symbool ook een zinnebeeld zijn van lichtschuwheid, dwaasheid en domheid.
Op de bovenste voorstelling schenkt God aan de gehoornde Mozes de Tien Geboden en dansen
Joden met banden voor het Gouden Kalf. In de laatsten gispt Van Aken dienaren van de Mammon.
De uitreiking der Geboden Gods, die de mens leren hoe hij leven moet, heeft hij geschilderd boven
de symbolische weergave van enige veelvuldig bedreven zonden.
Drie gefantaseerde dieren boven in de ruïne versterken door hun bizarre, misschien ten dele
oneerbaar-symbolische verschijning de diabolische sfeer. Boven op de bouwval graast een hert, op
welks rug een vogel zit. Zij hebben onkuise betekenis.

NOTEN
!) Tolnay, blz. 29. *) Van Moerkerken, blz. 200.
") Numeri XIII : 23 vlgg. De symboliek die Molsdorf (nr 18, 150, 382, 420 en 1013) geeft, is niet van hekelende
aard: de voorstelling duidt op de doop, kruisdraging, kruisiging of het aan het kruis hangen van Christus.
4
) Aesops fabulae et vita. Ulm, Johann Zainer, ca 1477. Afb. 123.
s
) Rep.: Martin et Lauer, pl. XXXVI. Afb. 122.
*) Rep.: Zeitschrift für bildende Kunst 1917, blz. 154, afb. 1; R. Busch. Deutsches Chorgestühl in sechs Jahrhunderten. Hildesheim und Leipzig 1928, Tafel 25, a; Maeterlinck. Sculpture, afb. 163. Vergelijk ook beer met fluit
op kussen in R. A. Parmentier. Beschrijving van de getijden en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge. Brugge
1929, pl. X. Hoe geliefd de voorstelling was, blijkt wel hieruit, dat een der sneeuwen beelden die in de winter van 1511
te Brussel gemaakt werden, een zeug met spinrok voorstelde (Smeken, str. 27).
7
) Dises buechlin genannt d''spiegel des menschlichen lebens von dem hochwirdigen Rodorico von hyspania byschoffen Zamorensi gemachet. Het is uit het Latijn vertaald door „hainrich steynhoewel" en verscheen bij Günther
Zainer te Augsburg (ca 1475). Geraadpleegd werd deze eerste uitgave van de Duitse vertaling. De eerste druk van het
Latijnse origineel verscheen in 1468 te Rome. Een facsimileuitgave van fragmenten van een druk uit 1479 gaf Hubert
Kölner: Rodoricus Zamorensis. Spiegel des menschlichen Lebens. Augspurg. Hanns Barnier 1479. München 1908.
Rep.: Facsimiledruk, blz. 10 (caput iiij). Afb. 121.
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) Idem, blz. 14 (caput viij). Afb. 124.
·) Rep.: Tolnay, pi. 35. Afb. 125. De houtsnede Ьц caput ХХ П (Facsimiledruk, blz. 33: jager achtervolgt met
jachthoorn
en honden een hert) doet even denken aan Jeroens duivel-jager op het rechterpaneel van hetzelfde drieluik.
10
) Rep.: Flögel, Tafel XXII. " ) Zie blz. 99. ") M. W. VIII, 324 sub tiendehere.
" ) M. W. VIII, 231 sub tempteren. " ) M. W. VIII, 231 sub tempterer.
15
) W. N. T. I, 528; Supplement I, 226; Stoett. Spreekwoordenboek, nr 29.
1
*) Grondijs' mening (blz. 37, vs 1038 en blz. 56), dat aep in het door hem uitgegeven 16de-eeuwse toneelstuk
opgespaarde geldsom betekent, is onjuist. Zie W. N. T. XIV, 482. ") Zie blz. 158.
18
) Zie bijv. P. Champion. Le Compost et Kalendrier des Bergiers. Reproduction en facsimile de l'édition de Guy
Marchant (Paris 1493). Paris z.j.; H. Gollob. Systematisches Verzeichnis der mit Wiener Holzschnitten illustrierten
Wiener Drucke vom Jahre 1482—1550. Strassburg 1925, afb. III; H. Roettinger. Das alte Buch und seine Ausstattung
vom XV bis zum XIX Jahrhundert. Wien 1915, Tafel 79; Ciarisse, vs 989—1160.
") Vanden X Esels, blz. 29; Van der Laan. Pellicanisten, blz. 106.
ao
) Jan van Ruusbroec. Dat boec vanden twaelf beghinen. Ed. J. David. Gent 1863, blz. 114. De stieren de ram met
de zon er boven staan afgebeeld op een lentetafreel van een jonge man met meien in de hand en een kransenvlechtend
meisje. Afb. uit Sacro Busto. Opus Sphaerìcum. Paris 1498. Rep.: L. S. Olschki. Le livre illustré au XVe siècle. Florence
1926, fig. 189. Vlaamse kalenderminiaturen geven vaak op het blad van April een stier te zien, bijv. J. d. p. K. 1914,
blz. 229. Afbeeldingen van Venus met de zodiacfiguren stier en weegschaal vindt men in Bossen und Storck, Tafel
14 en E. Waldmann. Die Nürnberger Kleinmeister. Leipzig (1910), Tafel 15.
" ) SpaanscheBrabander, vs722. Ed. F. A. Stoett. Zutphen 1934, blz. 67; Moortje, vs 517. Ed. F. A. Stoett. Zutphen
1931, blz. 172; Van Dale 4de dr. 1898 (in latere drukken is deze betekenis geschrapt)); Fokker, blz. 423.
аа
) Fokker, blz. 423.
sa
) Rep.: Werken van G. A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van Dr. J. A. N. Knuttel. Liederen en
Gedichten. Proza. Leiden 1929, tegenover blz. 359.
" ) De nieuwe Amsterdamsche Nachtegael etc. Gedrukt in Compagnie voor de Kramers. Z.p. en j . , blz. 19: Een
Nieu aliet
Van lan Sijmonsz en Jannetje lacobs, couplet 8. " ) Vs 1061 vlgg.
a
) Zie bijv. Van Lennep en Ter Gouw II, blz. 349 en Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis
en volkskunde XV, blz. 245 vlgg. Een herberg van minder allooi die een zwaan draagt, ziet men op P. Balten's Kermis
op het dorp (Rijksmuseum, Amsterdam). Rep.: Van Puyvelde, tegenover blz. 88. Ook uit de taveerne op Bruegel's
Volkstelling te Bethlehem steekt een uithangbord met een zwaan. Zie ook de herberg op een ten onrechte aan Bruegel
toegeschreven gravure met twee zotten (rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 225). De taveerne op de achtergrond van het
middenpaneel van Bosch' Aanbidding der Drie Koningen in het Prado heeft op het uithangbord eveneens deze vogel,
volgens Baldass (blz. 44) een symbool der ketterij. Dit is onjuist. Het schuldige paar in de herberg, dat door een man
bespied wordt (volgens Combe, blz. 42; 94, nr 110), wijst erop dat de zwaan hier een symbool van de onkuisheid is.
a
') Van Lennep en Ter Gouw II, blz. 348; Enklaar. Uilenspiegel, blz. 80. a8 ) Van Lennep en Ter Gouw, blz. 348.
", 0) Zie Bosch, blz. 222.
) Blz. 216 vlg.. Volgens Tolnay (blz. 58, noot 20) heeft Bosch bij de zwanen op Bruiloft en Lissabons drieluik
gedacht aan het spreekwoord „De Zwaan is wit van pluimen, maar haar vleesch is zwart" (Harrebomée II, blz. 189).
Tolnay zegt niet wat dit betekent, maar hij zal er wel in zien, dat de zwaan het symbool van de zonde is, die
achter iets schoons schuilgaat. Harrebomée zelf verklaart evenmin iets en geeft geen bron op. In Maerlant (boek III,
vs 789) leest men de symboliekloze constatering: „sijn vleesch es swart, die plumen wit".
31
) Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen, nr 782.
,a
) Ten onrechte meent Mosmans (Jheronimus, blz. 31), dat ook de Mannaregen wordt afgebeeld.
83
) Rep.: Lafond, bij blz. 4. S4) Rep.: Van Kalcken et Six, nr 31.
8
*) Bouwsteenen. Tweede Jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis, blz. 189. bomslager = trommelslager. Vermeylen (blz. 35) noemt, zonder enig commentaar, de afbeeldingen op de bouwval oudtestamentische zinnebeelden van de zege der ware leer op de ketterij. Hij ontleende dit aan Tolnay (blz. 29), die nader
preciseert: de afbeelding van de dragers met de druiventros is het prototype van de doop, de „Sacrifice du cygne devant
une idole" een symbool van de afgodendienst, de uitreiking van de Wet een zinnebeeld van de Uitstorting van de
Heilige Geest en de „Dispersion des adorateurs du veau d'or" (Tolnay begrijpt het voorgestelde niet) symboliseert
de val der afgoderij. Baldass sluit zich ongeveer bij deze opvattingen aan (blz. 37 en 245). Hij gelooft, dat de voorstellingen op de bouwval weergeven met welke beschouwingen Antonius zich beziggehouden heeft vóór de duivelen het hem
lastig maakten en ziet in de afbeeldingen van Mozes met de Stenen Tafelen en het Gouden Kalf prototypen van de
Uitstorting van de Heilige Geest en van de strijd tegen ongeloof en afgoderij, en in de voorstelling van de dragers een
prefiguratie van de Doop van Christus. De aanbidding van het Gouden Kalf op een mouw van de Morenkoning op
Jeroens Aanbidding der Drie Koningen in het Prado beschouwt hij echter als een prototype van de Aankomst in Egypte
(Baldass, blz. 247). Deze uitspraken lijken onaanvaardbaar. Wel heeft Jeroen de uitreiking der Geboden Gods, die de
mens leren hoe hij leven moet, met opzet geschilderd boven de symbolische weergave van enige veelvuldig bedreven zonden.
8>
) Ei en vogel hadden diverse ongunstige betekenissen, en de hagedis symboliseerde o.m. de duivel.
8
') Vaderboek 1490, blz. VIII\
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HOOFDSTUK XV
HET

BASTION

GALERUBRUG VERBINDT DE RUÏNE met een kalebasachtig bouwwerk. Daar zit, half verborgen
achter een gordijn, een monnik met één van het korthielde volk aan een tafeltje ^. Achter hen
schuifelen enige personen in het donker 2 ).
De ν г o u w is als meretrix kenbaar aan haar h o o f d d o e k , d i e a a n w e e r s k a n t e n
p u n t e n v e r t o o n t 3 ) . Vele 15de- en 16de-eeuwse kunstenaars hebben lichte vrouwen met een
dergelijke hoofdtooi afgebeeld. De Meester met de Banderollen deed het op een burijngravure 4 ).
Bosch schilderde aldus een vrouw in de deur van een bordeel 6 ), een tapster bij een pretmakersgezelschap e ), een duivelin die een zondaar leidt rond een doedelzak ') en een ander die er een in een ketel
stopt 8 ), een in het water staande vrouw op een St-Antoniustemptatie 9 ) en een duivelin die in de hel
achter het gordijn van een tent, waarin onkuise zondaren gepijnigd worden, vandaan gluurt 1 0 ). Van
de plaatsen, waar het motief bij Bruegel voorkomt, bestaat reeds een overzicht 11 ). Op een waarschijnlijk
ten onrechte aan Bruegel toegeschreven Bekoring van St Antonius 12 ) draagt een meretrix en op een
door H. Cock uitgegeven gravure met hetzelfde onderwerp 1 3 ), een meretrix- of koppelaarster-duivelin
de gepunte kap.
Dat publieke vrouwen aan hun kleding kenbaar waren, blijkt ook uit sommige Rederijkersspelen.
De teksten vermelden echter de aard van het kenmerk niet 1 4 ).
Het paar schuilt half weg achter een g о г d ij n. „By Venusdieren bachter gordyne" zijn, is een
uitdrukking die Everaert geeft 1S ). Bosch heeft de plaatsing van de gordijnen — er is er ook rechts van
het bouwwerk één aangebracht —, die met het dak van het bastion een soort tent vormen, ontnomen
aan een in de vrije natuur opgeslagen tent met een minnend paar, welk onderwerp hij op twee Luxuriavoorstellingen 1 β ) en op een allegorie met losbandige pretmakers 1 7 ) behandelde. Zo'n tent der zonde
gaf hij ook weer op een helletafreel 18 ). Onkuisaards worden er in gepijnigd.
Links van het gordijn staat een b i e г t o η met een s c h e n k k a n er op. Jeroen schilderde deze
voorwerpen eveneens buiten de deur van een hellebordeel 19 ), vóór het verdachte huis op de zgn.
Verloren Zoon en bij het hol op het linkerluik van het Lissabonse tryptichon. Tappen en bordeel
houden ging soms samen 20 ). Een spreekwoord luidde: Vóór herberg, achter bordeel 21 ). In een 16deeeuws toneelstuk worden de meretrices dan ook „Sint Anfraes kaeren" genoemd, d.i. de hefjes van de
heilige Amphora, van de heilige wijnkruik 22 ). Wijntje en Trijntje blijven in één adem verbonden. Het
is geen toeval dat de schilder het verdachte huis bij een b o l w e r k e n een g r a c h t geplaatst
heeft. Ook in de 15de en 16de eeuw werd de lichte vrouwen vaak een woonplek bij de muren aangewezen,23).
Een grote, d o r r e t a k houdt het gordijn op. Elders bij Bosch groeit hij uit een mosselschelp,
waarin pretmakers zitten 24) en op Bruegels Luxuria steekt hij uit eenzelfde voorwerp, dat een grote
parel herbergt met een naakt paar er in. Tak en mossel kunnen in de 16de eeuw respectievelijk het
mannelijk en vrouwelijk geslachtsorgaan weergeven2S). De b l a a s b a l g die bij de tak op het
gordijn staat, heeft dezelfde betekenis als de mossel 2e ).
Dorre bomen en takken komen op Bruegels Hoofdzonden herhaaldelijk voor en op een houtsnede met het schip van Sinte Reynuyt ziet men een dorre stam 27 ). Nu worden in een 16de-eeuws
Rederijkersstuk zondaren „onvruchtbare bomen" en „verdorde telligen" genoemd 28 ), welke benamingen op Bijbelplaatsen teruggaan (o.a. Lucas XXIII : 31). Waar derhalve dorre takken of stammen
niet in onkuise omgeving voorkomen, kunnen zij zinnebeelden van de nietswaardigheid zijn. Er zijn
natuurlijk gevallen denkbaar, waarin laatstgenoemde symboliek een nevenfunctie vervult bij de eerste,
bijv. op het middenpaneel en de gravure met de mosselschelp. Het feit dat men misdadigers wel aan
dorre bomen opknoopte, hangt met deze betekenis samen 29 ), die niet speciaal Christelijk is, omdat
volgens Tacitus de Germanen verraders en overlopers op deze wijze ter dood brachten 30 ). Op een aan
Gerritsz. Hessels toegeschreven pentekening van een Heksensabbath maken dorre stammen deel uit
van een diabolisch decor 31 ).
Reeds is er op gewezen hoe Bosch het slechte gedrag van sommige geestelijken gehekeld heeft
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en hoe hij ook de monniken zijn satire niet spaarde. De b г o e d e г die in het bordeel zit, kan men
de volgende woorden in de mond leggen van een confrater uit het gedicht Achte Persone Wenschen32):
Ie wenschen om mijn ghevoech
Van spise ende van wine 3 3 ) ,
Ende aldertieren wiven м ) .
Om ghelt ende om abijt 3 6 ) ,
Soe woudic altoes driven
Met hem 3 e ) mijn delijt 3 7 ).
Baden ende stoven 3 e )
Altoes ende bancketteren,
Springhen, dansen, hoven 3 9 ) ,
Dobbelen, goet verteren.
Ook Bruegel gaf een monnik in een samenzijn met een meretrix weer en wel vóór een prieel op
zijn Luxuria.
Het kalebasachtige bastion loopt van boven uit in een d u i v e n t i l . In de 16de eeuw betekende
Duyf-huys bordeel ^ ) , duve: meretrix ^), doffer: minnaar of overspeler4!!) en kobber: doffer en
minnaar of pol 43 ). Zeventiende-eeuwse en jongere bronnen staven deze betekenissen ^ ) .
De duiventil komt ook elders bij Bosch in bovengenoemde zin voor. Zo op een schilderij, dat
waarschijnlijk een kopie is en thans in het Rijksmuseum hangt **). Het vertoont een verdacht huis,
dat van boven overgaat in het hoofd van een oude vrouw met spitse neus en kin. Zij is een koppelaarster
en draagt op haar kap een „duyf-huys". Te midden van een pretmakend gezelschap, dat Van Aken
in een ei liet plaatsnemen, zit een man, die zo'n voorwerp bij wijze van hoed draagt 4 e ). Is hij een
hoerenwaard? Op Jeroens Christoforus hebben duivelen, om de heremiet te tempteren, niet alleen zijn
hut in een wijnkruik veranderd, maar er boven zelfs een verdachte duiventil aangebracht *').
De til welke Bruegel op zijn Luxuria rechts van het minneprieel tekende, dient men eveneens
in deze zin op te vatten. Op een aan Bruegel toegeschreven schilderij steekt uit de muur van een boerenwoning, bij de nok van het dak, een stok, waarop duiven zitten 48 ). Zulk een lat met duiven komt
op de kopie van het Lissabonse drieluik, welke in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel hangt,
te voorschijn uit de mond van de geknielde bordeel-man, die wij op het linkerluik ontmoetten. Met de
vogels wilde de kopiist de ondeugd van deze man verduidelijken. De duiven bij het dak van de kroeg
op Bosch' zogenaamde Verloren Zoon zinspelen op dezelfde zonde.
De k o p p e l a a r s t e r , met wie wij op het schilderij uit het Rijksmuseum kennis maakten,
treffen wij eveneens bij het kalebasachtige bouwwerk aan. Zij buigt zich daar voorover uit een opening
van de duiventil. Reeds eerder leerden wij haar op ons schilderij kennen, en wel rechts van St Antonius
op het middenpaneel. Zij is daar een koppelaarster, die bedelares geworden is. Bosch en verscheidene
schilders na hem maakten van haar een heksachtig type, een oude vrouw met spitse neus en kin. Vaak
is zij in 't zwart gekleed met een witte onderkap.
Het schijnt dat niet alleen de schilders, maar ook het Rederijkerstoneel de koppelares als een
vast type kende, kenbaar aan een bepaalde kledij 49 ). Ook komt zij soms als allegorische figuur voor,
zoals in Everaerts Spel van den Wijnghaert, waar zij Hoorende Doofen in het Spel van de Cristenkercke,
waar zij Verblende Wille heet 50 ).
Ook tegen de koppelaressen richtten onze moralisten zich in hun geschriften. In een handschrift
van omstreeks 1470 wordt bijv. gezegd, dat zij gruwelijke zonden bedrijven, want telkens als zij hun
werk doen, „soe doden si drie sielen, dat is hoer selfs siele ende der gheenre sielen die si te gader
brenghen" 61 ).
Rechts beneden de vrouw staat een s p i t m e t e e n g e b r a d e n v o g e l er aan in het
bouwwerk geplant. Een gebraden bout beeldden Bosch en Bruegel enige malen af in het gezelschap
van pretmakers, de eerste bij feestvierders in een mosselschelp и ) , een e i 6 3 ) en een schuit M ) , de laatste
op twee versies van het onderwerp Carnaval en Vasten 5 5 ). Ook Van Akens Gula geeft het motief 6 e ).
Een imitator van Jeroen, die in een duiveltje de zonde van de gulzigheid hekelt, schilderde bij het
kereltje een „zwabber" of „ragebol", welke als spit van een vogelbout dient 8 7 ). De Vastenavond die
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op een 17de-eeuwse Franse prent een os berijdt, heeft aan zijn gordel gevogelte hangen. In zijn rechterhand voert hij een braadspit mee 58 ).
De gebraden bout is ook in de Rederijkersliteratuur een geliefde spijs van doordraaiers. Van
Financy, de Woekerwinst, die in het Spul van sinnen van de siehe Stadt als een meisje van plezier wordt
voorgesteld, heet het: „die braen bouten et sij oeck garen" 6e ).
In al deze gevallen is de gebraden vogel een symbool van de zwelgzucht. Het aan het spit gestoken
beestje op het middenpaneel heeft echter nog een andere betekenis, die wel primair is, nl. een geslachtelijke. Ook uit het minneprieel op Bruegels Luxuria steekt een aan het spit geregen vogelbout
en in Marihen van Nieumeghen is een tijtken speten een platte uitdrukking ^1). Het op een aan Huys
toegeschreven St-Antoniustemptatie in onkuise omgeving en in de nabijheid van een wijnkan geplaatste motief heeft waarschijnUjk eveneens een dubbele functie ^1) evenals het (mogelijke) braadspit
met een stuk vlees bij de aap op de muur van de ruïne.
Boven uit de duiventil komt v u u r en r o o k . Vuur symboliseert de vleselijke liefde e2 ), rook
de onzuiverheid. Hoerenliefde is vuur van stro, zei vader Cats в з ) . In de Nieuwe Doctrinael wordt van
de luxurie gezegd: „Si rijst met enen stinckenden brande" ·*).
Hoe goed passen bij deze bordeelvoorstelling de waarschuwende woorden van Anthonis de
Roovere:
O vroukens vanden levene e B ), groot ende cleene.
Die alst zwyn inde sonden licht en troppelt β β ) .
O makeleghen " ) , die tvolc te saemen coppelt,
Vuulder dan zueghen, wiens ββ ) juecht ontghaen es.
Hoe suit ghy dürren " ) ten vonnesse commen,
Daer de vreese Gods in hu niet en smaect ' 0 )?
Het bolwerk met de duiventil heeft de vorm van een k a l e b a s . Deze vorm was voor Jeroen
een kenmerk van Oosterse architectuur. Dergelijke bouwwerken komen voor op zijn Aanbidding der
Koningen in het Prado "-J, op een zijluik van de Heilige Julia aan het Kruis ^), op de achterkant
van Johannes op Patmos 73 ), op het rechterluik van het Lissabonse tryptichon en op een „Christus
verjaagt de kooplieden uit de tempel" van een imitator van de meester 74 ), dus steeds in een „Oosterse"
omgeving. In dat nabije Oosten woonden de Mohammedanen, die in de ogen van Bosch en zijn tijdgenoten halve duivelen waren 75 ). Op deze wijze werd de kalebasvorm voor de schilder tot iets diabolisch. Waarschijnlijk zijn Jeroens kalebasachtige bouwwerken bizarre veranderingen van de als
koepelbouw gekarakteriseerde architectuur van het Oosten 7e ).

KORTE

SAMENVATTING

Op een ten dele realistisch, ten dele symbohsch gegeven bordeelvoorstelling schilderde Bosch bij
een kalebasachtig bolwerk een monnik en een lichtekooi achter een gordijn, dat als bedgordijn en als
onderdeel van een minnetent bedoeld kan zijn. Een wijnvat en een schenkkan tonen aan, dat het
verdachte huis tevens een herberg is. De dorre tak die het gordijn ophoudt, en de blaasbalg welke
bij de tak op het gordijn staat, zijn geslachtelijke symbolen. De tak kan tevens een zinnebeeld der
nietswaardigheid zijn. Het bastion loopt van boven uit in een duiventil bedoeld als lupanar. Een
koppelaarster buigt zich voorover uit een opening van de til. Rechts beneden haar ontwaart men een
aan het spit geregen bout, een obsceen symbool, terwijl gebraden gevogelte tevens een zinnebeeld is
der zwelgzucht. Uit het duivenhok stijgen vuur en rook op: beelden van de vleselijke liefde en de onzuiverheid. De kalebasvorm is voor Bosch een kenmerk van Oosterse architectuur en heeft hier diabolische betekenis. Het bolwerk staat aan een gracht, want in Jeroens tijd werd aan lichte vrouwen
vaak een woonplek bij de muren aangewezen.
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NOTEN
!) Volgens P. Gerlach (Franciscaansch Leven XXII, blz. 10) is de monnik een Minderbroeder.
') Dit tafereel is verwant aan een fragment van een aan Pieter Huys toegeschreven Sint-Antoniustemptatie,
waarop een tafelblad geschilderd is, dat een glas wijn, een mes en een grote vis draagt en als vloer dient voor een
guitaar spelende vrouw, aan wier voeten een man, waarschijnlijk een monnik, knielt (rep.: Apollo. The Magazine of
the arts for connoisseurs and collectors. Vol. XXX, Juli—Dec. 1939, tegenover blz. 52). Achter deze scène is een gordijn
opgehangen. Het is een Luxuria-voorstelling, waarbij de vis een onkuise of losbandige functie heeft.
3
) Baldass (blz. 245) houdt haar, evenals de koppelaarster in de kalebastoren, ten onrechte voor een non.
«) Lehrs. Katalog VI, blz. 148, nr 98.
5
) Op het middenpaneel van de Laatste Oordeel-tryptiek te Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 63.
e
) In het lichaam van de zgn. boommens op het rechterpaneel van het Tuin van de Wellust-tryptichon. Rep.:
Tolnay, pi. 74. Afb. 25. ') Afb. 25. e) Rep.: Baldass, nr 55. ·) Rep.: Friedländer V, Tafel LXI. 10) Rep.: Tolnay,
pi. 64. 11) Van Gits, Ш, blz. 59 vlg. Het is echter niet zeker, dat het vrouwenbeeldje aan de kaarsenkroon op de
Justitia zo'n kap draagt. Aan de opsomming van Van Gils kan men nog toevoegen de meretrix, die op de Dulie Griet
by een rot ei zit (rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 61).
1Э
" ) Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 14 vlgg., afb. 3.
) Rep.: Lafond, bij blz. 91.
" ) Vrbb.: Grondijs, vs 315 en 323; C. G. N. de Vooys. Rederijkersspelen uit het archief van „Trou moet blijcken".
Ts. XLVH,
blz. 170. " ) Everaert XXX, vs 74.
le
)
Rep.:
Tolnay, pi. 4, a; The Studio, October 1938, aoblz. 196. " ) Rep.: Tolnay, pi. 30. Afb. 37.
le
) Rep.: Tolnay, pi. 64. " ) Rep.: Tolnay, pi. 63. ) De Wind, blz. 66.
" ) Harrebomée I, blz. 81, b. ") Grondijs, vs 748.
" ) S. Muller Fzn. De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht; etc. 's-Gravenhage 1885. Dl I, blz. 217;
J. Koning. Geschiedkundige aanteekening betreffende de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam, voorn, in de 16e
eeuw. Amsterdam 1828, blz. 103; J. Huizinga. Rechtsbronnen der stad Haarlem. 's-Gravenhage 1911, blz. 487; Fokker,
blz. 423 vlg., zie ook aant. op blz. 439; J. W. Muller. Over enkele oude straatnamen. Ts. XXXVIII, blz. 148; Van
Hasselt. Kronijk, blz. 30.
" ) Rep.: Lafond, bij blz. 100; Afb. 39; Enklaars hypothese (Varende luyden, blz. 74), dat de dorre tak een hazelaarsboom zou zijn, lijkt weinig aannemelijk.
"ae) Zie blz. 19, 59 en 198. ί β ) Blz. 172. ·') Enklaar. Uilenspiegel, afb. 5 en blz. 58.
) Erné. Spelen: Spel van sinnen van de Hel vant Brouwersgilde, vs 99 en 601.
a
") Afb. van zo'n gehangene: M. J. Friedländer und E. Bock. Handzeichnungen deutscher Meister des 15 und
16 Jahrhunderts. Berlin z.j. (1922), Tafel 64. Op een schilderij van Jeroen Bosch (rep.: Tolnay, pi. 64, b) worden in de
hel twee zondaren aan een dorre boom opgehangen. Zie voor het gebruik van dode bomen of dorre boomtakken als
galg: Van den Vos Reinaerde. Exegetische commentaar door Prof. Dr. J. W. Muller. Leiden 1942, blz. 31.
30
) Noordewier, blz. 305.
" ) Rijksbureau. Map met reproducties van tekeningen 8, school van P. Bruegel.
" ) Blommaert II, blz. 111. 33) Ik wens volop spijs en wijn te hebben. '*) vrouwen van allerlei soort.
S5
) kleren. *·) hen. *') delijt drijven = plezier hebben. *·) badstoven bezoeken. *·) feest vieren.
" ) W. N. T. VII, 2, 4847. " ) Bijns, blz. 213. ") Erné. Spelen: Spel van sinnen van de Groóte Hel, vs 621.
" ) Kiliaen, blz. 307. " ) Vgl. W.N. T. III, 2, 3561 en 3563; De Cock. Vrouwen, blz. 229, nr 88; Comelissen
en Vervliet, blz. 1666; Harrebomée I, 159.
45
) Het kan echter ook onder invloed van Bosch' oeuvre geschilderd zijn. Een origineel is het in geen geval.
Rep.: Tolnay, pi. 118, a; Lafond^bij blz. 57; duidelijker: J. d. k. S. N. F. IX, blz. 151 vlgg., afb. 104. Lafond noemt
op blz. 73 een variant van dit schilderij.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 116, с " ) Zie blz. 233.
«•) Rep.: J. d. k. S. N.F. IX, blz. 151 vlgg., Tafel XIII en Abb.
105. " ) Everaert XXXII, vs 540. "jnt stede van coppelen sallic bynden", zegt daar Hoorende Doof, die gekleed is
als „een
vraukin vanden gheduene". Volgens het commentaar is zij een lichte vrouw. Zij is eerder een koppelaarster.
50
) Everaert XXXH; G. A. Brands. Tspel van de Cristenkercke. Utrecht 1921. " ) Burssens, blz. 181.
«)
Rep.: Lafond, bij blz. 100. Afb. 39.
6a
) Rep.: Tolnay, pi. 116, с en Lafond, bij blz. 63 (in de mand). " ) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35.
" ) Rep.: Tolnay. Bruegel, pi. XIV, afb. 24; Glück. Vermeylen, afb. bij blz. 267. »*) Rep.: Tolnay, pi. 4, b.
*') Vgl. blz. 150 vlgg. Rep.: Fantastic Art Dada Surrealism. Edited by Alfred Η. Barr, Jr. The Museum of Modern
Art, New York, 1936, nr 14.
" ) Rep.: Alexandre, blz. 60. »·) Grondijs, vs 675. e o ) Beuken, blz. 23, vs 353. Tijtken = kuikentje.
β1
) Rep.: Apollo. Chronique des beaux-arts 1942, nr 14, blz. 12.
•2) Zie bijv. Dire Potter. Der minnen loep. Ed. P. Leendertz Wzn. Leiden 1845—1846. Boek I, vs 95; E. Verwijs
en F. A. Stoett. Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. 3de uitgave. Dl II. Zutphen 1909, blz. 68, vs 270; Ver
dam ,I,3 vs 711 vlgg.
) Spiegel van den ouden en nieuwen tydt, bestaande uit Spreekwoorden etc. 's-Graven-Hage 1632, blz. 442.
" ) De Weert, vs 1020. " ) meretrices.
" ) De Во, blz. 1029: troppelen = samenscholen, te hoop lopen; M. W. VIII, 731; troppen = een troep of een
hoop e maken, te hoop lopen,
samenscholen. Betekent „troppelt" hier: op een hoop bij elkaar kruipt?
') koppelaarsters. , e ) wier. ··) durven. 70 ) niet naar uw zin is (vgl. M. W. VII, 1332). De Roovere,
vs 605 vlgg. " ) Rep.: Tolnay, pi. 82. »·) Rep.: Tolnay, pi. 78, b. " ) Rep.: Tolnay, pi. 19. '«) Rep.: Lafond,
bij blz.
28. " ) Zie blz. 147.
7β
) J. de Jong. Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de Hervorming. Amsterdam 1934, blz. 89. Mosmans (Jheronimus, blz. 62) neemt invloed aan van keukens in abdijen, die Bosch in Frankrijk zou gezien hebben
(afbb. in M. A. de Caumont. Abécédaire ou Rudiment d'Archéologie. Architecture civile et militaire. Illme édition.
Caen 1869, blz. 66; de opgave bij Mosmans is niet duidelijk). Een reis van Jeroen door Frankrijk is echter zeer onzeker. Indien hier werkelijk van invloed sprake is, kan deze via afbeeldingen hebben plaatsgevonden.
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H O O F D S T U K XVI
BRUG

EN BADERS

N DE GALERUBRUG die het bolwerk met de bouwval verbindt, lopen een gekuifde vogelduivel met
een 1 a d d e г op de schouder en een rund waarop een aapje zit, naar de kalebas, die, zoals wij
zagen, behoort tot een ten dele realistisch, ten dele symbolisch gegeven bordeelvoorstelling.
Men kende in de 16de eeuw de uitdrukking iemand een trap „ontellen" in de zin van iemand
bedriegen, in het bijzonder door hem ontrouw te zijn. Zo leest men in 't merkwaardige boekje Vanden
X Esels: „een oneerbaer wijf oft hoere en canmen niet wachten ^): want die soude den man wel een
trapken ontellen, al waer, dat hy boven op die trappen sate" 2 ).
Het is onzeker wat dit gezegde eigenlijk betekent. Wil het oorspronkelijk zeggen: door vals te
tellen 3 ) iemand een „trap" onthouden, of: een trap van iemand wegtillen, d.i. een ladder weghalen,
zodat iemand niet meer naar beneden komen kan? Wat is dan die trap in het eerste geval? Voor een
verklaring van de voorstelling bij Bosch hoeven we op deze vragen echter geen antwoord te kunnen
geven, omdat het citaat uit Vanden X Esels ons leert, dat de uitdrukking in de 16de eeuw in elk geval
gebruikt werd in de zin van: door tillen een trap aan iemand ontvreemden. En deze betekenis bracht
Jeroen in beeld.
D e k u i f v o g e l ontmoetten we reeds in de zin van Venusgek. Hij is hier een man die zdjn vrouw
ontrouw is en naar een bordeel gaat. Achter de vogel loopt nog een wezentje, dat niet geïdentificeerd
kon worden.
Heeft de ladder hier ook nog op zichzelf een symbolische betekenis? Dat hij in de middeleeuwen
als een zinnebeeld van het bedrog kan voorkomen, mag men misschien opmaken uit een exempel,
waarin verhaald wordt, dat een graaf met zijn gehele geslacht „op een leder midden inder hellen"
stond, omdat hij goederen bezeten had, die zijn „overoude vader" aan de kerk ontstolen had 4 ). In
een droomboekje, dat in 1500 te Straatsburg verscheen, staat trouwens: „Ein laitter sehen oder dar
uff sitzen bedeut ttrügnusz" 5 ). Het voorwerp zal deze betekenis wel gekregen hebben, omdat dieven
er mee uit stelen gingen. De hedendaagse Vlaamse uitdrukking „met de leer uitgaan" betekent dan
ook „uit stelen gaan" e ).
De reden waarom men in het rund dat de aap aangeboden wordt, een stier kan zien, kan ook
gelden voor het r u n d dat naar de kalebas loopt en waarop een a a p j e zit.
Zowel de stier als de aap is hier een zinnebeeld van de wellust. Beide zijn tevens symbolen van de
duivel. Op het linkerluik leerden wij de aap als zodanig kennen. Wat de stier betreft, de duivel treedt
in de gedaante van een zwarte stier in onze exempelen op 7) en Anna Bijns spreekt Maria toe met de
woorden:

I

o balsemmiere diere 8 ),
Beschermt ons vanden heischen stiere fiere 9 ).
In Een boerdighe Cluchte van Kijck inde Krijch (begin 17de eeuw) zegt een der spelers met betrekking tot een waard, die niet goed voor zijn gasten zorgt:
lek had liever dat sulcken waert op een stier zat,
En reet na de hel, die wyt vermaert is 10 ).
De stier is hier een diabolisch dier, dat een zondaar naar de hel voert. Als zodanig ontmoeten
we hem ook bij Bosch op het rechterluik van de Hooiwagen-tryptiek11). Daar brengt hij een naakte
dief, die zich schuldig gemaakt heeft aan de roof van een miskelk, naar de hel і г ). Op Bruegels
Avaritia rijdt ook zo'n schavuit, terwijl op een dergelijk tafereel, dat deel uitmaakt van een 16de-eeuwse
gewelfschildering in Naarden, de ruiter ten dele geharnast is 1 Э ). Alle drie hebben ze tevens een ketel
bij zich.
Het motief „aap op stier" heeft Bosch ongetwijfeld aan miniaturen ontleend. Men vergelijke het
fragment met het onderstuk van een Noordnederlandse miniatuur, waarop een stier en een zwijn als
rijdieren fungeren van respectievelijk een varken en een aap 1 4 ).
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De vertoning van de ζ w e m ρ а г t ij versterkt nog de onkuise sfeer van bovengeschetst tafereel.
Een man staat op het punt om van de brug af te springen, naast hem gluurt een ander over de rand,
twee baders dalen de trap af, die toegang geeft tot het water, en een drietal zwemt in de gracht. Men
kan hier denken aan 16de-eeuwse uitdrukkingen als „In Venus bad swemmen" 1 5 ), d.i. verliefd zijn;
„In de vloet terden" 1β ) en „In 't beeksken springen"17), d.i. verliefd worden. Op een „Liebesgarten"
van Wolf Hammer zwemmen ook naakte mensen in een gracht, in dit geval een slotgracht18). De
uitdrukking „Swemmen als een Swaen", die in een volksliedje dat minstens uit de 17de eeuw dateert,
voorkomt, leerden we reeds kennen. Het zich in of bij een water bevinden kan tevens een hekeling
zijn van het zich te buiten gaan aan het gebruik van alcoholica1β).
Gracht komt in ongunstige zin voor in de 16de-eeuwse uitdrukking „de hoppe werpt mij achter
de gracht", d.i. het bier stort mij in het ongeluk 2 0 ), en in het Vlaamse „in de gracht liggen", d.i. ten
ondergang gebracht zijn21).
Aan de voet van het kalebasachtige bouwwerk staat, geheel rechts, een v o g e l o p het
a c h t e r w e r k van een naakt, gebogen mannetje. De vogel bij de anus stelt een kaasjager voor,
een vrouwenloper; symbolisch geeft Bosch hier de zonde weer, waaraan het kereltje zich overgeeft22).
Bij de zwemmers bevindt zich een r e i g e r , een geslachtelijk symbool. Van Aken schilderde deze
vogel ook bij een meretrix op een St-Antoniustemptatie23).
De b г u g die de ruïne met het bolwerk-bordeel verbindt, is eigenlijk een waterpoort. Zulk een
poort, die tevens als brug dienst deed, bevond zich vroeger bij de voormalige Weertpoort te Utrecht.
Men vindt hem afgebeeld op een tekening van omstreeks 1600 24). Deze waterpoorten konden gesloten
worden met kettingen, hekwerken en „waterbomen" 2Б ), van welke laatste de a f s l u i t b o o m die
voor de openingen van Bosch' brug hangt, een voorbeeld is. Ook hier dubbelzinnigheid. Poort(e)
betekende ook vulva1β), wateren komt reeds bij Kiliaen in de zin van urineren voor 27 ). Met de waterboom (die de poort afsluit) wordt dus het membrum virile bedoeld.
KORTE SAMENVATTING
In de galerijbrug (een waterpoort), welke de schakel vormt tussen het bolwerk en de bouwval,
loopt een gekuifde vogelduivel met een ladder over de schouder. In hem hekelde de schilder een man
die zijn vrouw ontrouw is en naar een bordeel gaat. De kuifvogel ( = Venusgek) onttilt iemand een trap,
d.i. bedriegt iemand. Het wezentje dat men achter hem ontwaart, is niet te definiëren. De ladder is
hier tevens een zinnebeeld van het bedrog.
Vóór de vogelduivel loopt een stier, op wiens rug een aapje zit. Beide dieren zijn zinnebeelden
van de wellust en de duivel. In de naakte baders op en onder de brug hekelde Jeroen wellustigen (de
reiger die zich bij hen bevindt, onderlijnt dit) en drankzuchtigen. Aan de voet van het bastion staat
een vogel op het achterwerk van een naakt, gebogen mannetje. Zinnebeeldig geeft de schilder hier de
zonde weer, waaraan het kereltje zich overgeeft. Het ventje is een vrouwenloper. De waterpoort en
waterboom duiden op het geslachtsleven.
NOTEN
l

) wachten = een wakend oog houden op.
·) Vanden X Esels, blz. 34. Zie voor andere vrbb. : Neurdenburg, blz. 98 vlgg., waaraan behalve de plaats uit Vanden
XEsels8 nog toegevoegd kan worden: Van Styevoort, г.ХХХІГ, 13. Het woord wordt steeds „ontellen" gespeld.
) Deze betekenis heeft onttellen bij Kiliaen. *) De Vooys. Legenden, blz. 300, noot 4.
·) Maurice Hélin. La clef des songes. Facsimiles, notes et liste des éditions incunables. Paris 1925, blz. 62.
·) De Bo, blz. 542; Cornelissen en Vervliet, blz. 751.
') De Vooys. Legenden, blz. 170; Van der Vet. Biënboec, blz. 14. ") o balsemboom van grote waarde.
·) Α. Bogaers en W. L. van Heiten. Refereinen van Anna Bijns. Rotterdam 1875, blz. 98.
10
) N. van der Laan. Rederijkersspelen in de Bibliotheek van het Leidsche Gemeente-archief. Ts. XLIX, blz. 150,
vs 365
vlg.
" ) Rep: Tolnay, pi. 33, b. Afb. 86.
la
) Mosmans
{Iconografie, blz. 153) wijst erop, dat ook de Bossche St Jan in de middeleeuwen door kelkdieven
werd bezocht. 1 8 ) Rep.: Van Kalcken et Six, nr 23.
" ) Afb. 26. Ontleend aan Byvanck, pi. LXXVI. " ) Immink. Spiegel, vs 3980. " ) Idem, vs 6109.
" ) Antwerps liedboek, nr II, с 6. " ) Rep.: Schultz,,afb. 185. ») Zie blz. 193. ··) Meyling, blz. 230, vs 112.
" ) Teirlinck I, blz. 515. ")Zie blz. 173 vlgg. " ) Rep.: Friedländer V, Tafel LXI.
" ) Rep.: C. H. Peters. De Nederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon- en handelsplaats. Leiden z.j., afb. 68.
" ) Idem, blz. 112. De naam „waterboom" is reeds Middelnederlands. Zie M. W. IX, 1809.
" ) M. W. VI, 591. >') Kiliaen, blz. 782.
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H O O F D S T U K XVII
DUIVELS

IN DE LUCHT;

BRANDEND

DORP

EN

BOERDERIJ

N DE LUCHT rechts vindt een gevecht plaats tussen een schip, dat uit een gefantaseerde vogel met een
lange, spitse bek bestaat, en een boot, die als een ridder in een tournooi is toegerust. De h a 1 ν e
m a a n bovenop de mast van het laatste vaartuig en de s n o e r e n m e t b a l l e n , die beide
schepen vertonen, brengen de voorstelling in een sfeer van losbandige pretmakerij ^. Ook de walmende
f a k k e l , welke als „speer" van de „ridder" fungeert, wijst in die richting en wel in het bijzonder
naar de Vastenavondpret. Eertijds liep men nl. op Vastenavond met brandende toortsen rond 2 ).
In de w i m p e l s aan mast en touw mag men misschien een woordspeling zien: vaan betekende zowel
wimpel als maat voor bier.
Het s c h i l d j e dat bij de „ram" van het ridderschip aangebracht is en een bedelaarsinsigne
schijnt te zijn a ), brengt ons weer bij de zo vaak gehekelde armoedzaaiers. Nu geven op een 16de-eeuwse,
onder invloed van Bosch' werk ontworpen, Zuidnederlandse gravure, welke St Maarten te midden
van allerlei bedelaars voorstelt, als ridders uitgedoste schooiers een steekspel in bootjes te zien, waarbij
het publiek geanimeerd toekijkt 4 ). Waarschijnlijk hebben we hier met een tafereeltje te doen, dat aan
de werkelijkheid ontleend is, en gaven ter gelegenheid van het St-Maartensfeest bedelaars of arme
kunstenmakers in bootjes een pseudo-tournooi ten beste ter vulling van hun bedelzak. Er is geen
andere bewijsplaats voor het bestaan van zulk een spectacle, tenzij men deze vertoning met het door
Jan van Leeuwen (ca 1360) verafschuwde „ridderkens spel" wil identificeren, dat waarschijnlijk door
rondtrekkende kunstenmakers ten beste gegeven werd Б ). Hij noemt het echter „duvelijcke const ochte
toverie" en dat is toch wel een wat te krasse term voor zo'n nagebootst steekspel.
Elders is er echter op gewezen e ), hoe in de middeleeuwen en de 16de eeuw als ridders verklede
bedelaars een vertoning in de vorm van een gevecht tegen een zwijn aan het publiek leverden. Vaak
werd zo'n vermakelijkheid door aanzienlijke personen of de magistraat van een stad geënsceneerd.
Wanneer de zucht tot parodiëren van het ridderleven de hoge heren er toe bracht om als ridders uitgedoste bedelaars tegen een varken te laten vechten, kunnen er dan te midden van de vele parodistische
pseudo-tournooien, die men in de 15de en 16de eeuw kende 7 ), geen bedelaars-steekspelen in schuitjes
hebben bestaan? Derhalve hoeft het gevecht op de St-Maartensgravure geen allegorie voor te stellen
en kan Bosch in het l u c h t g e v e c h t zo'n bedelaars-tournooi in bootjes verwerkt hebben.
De s p i t s s n a v e l i g e v o g e l is dan een steekvogel, d.i. een schelm die deelneemt aan een
steekspel, evenals de reiger bij de dieren aan de oever van het water een agressief persoon. De kereltjes
in de boten zijn bedelaars. Het bestaan van een 14de-eeuws miniatuurtje, dat aan het vogelschip verwant is, doet vermoeden, dat Bosch ook dit diabohsche wezen aan miniaturen ontleend heeft 8 ).
Het linker gedeelte van de lucht wordt in beslag genomen door een wonderlijk tafereel. Geheel
links rijden in een nachtelijke hemel m a n n e n t e p a a r d m e t v a n e n . Het zijn „nachtridders", met welk'woord iowel boze geesten, die bij nacht door de lucht rijden, aangeduid werden ')
als jonge mannen, die veel van Wijntje en Trijntje houden 10 ). Vóór de nachtridders uit vliegt een vis,
op wiens rug een naakte man zit met een kap op. Over zijn linkerschouder draagt hij een boog. In
zijn rechterhand heeft hij een lange twijg, waarop een vogel neergestreken is. Het dier heeft een geweldige snavel. De ν i s is ons als symbool van losbandig feestvermaak bekend en tevens heeft hij,
evenals de t w ij g, die een meitak kan zijn, e n d e l a n g g e b e k t e v o g e l , een erotische functie.
De b o o g is waarschijnlijk een zinnebeeld van de verkwisting. Deze betekenis hebben nl. de boog,
waarmee de berooide soldaat-zwerver een pijl in het „wild" geschoten heeft (Bosch wil hiermee zeggen
dat hij zijn middelen heeft uitgeput) en een dito voorwerp, dat naast het wezentje ligt, bij wie een duivel
vogels door de billen jaagt (d.i. wie de duivel zijn geld doet verkwisten) u ) . Dezelfde symboHek moet
men zien in de boog van een schutter op een naar een originele Bosch vervaardigde tekening 1 2 ) en
in die welke een onderdeel uitmaakt van een allegorische demonstratie van losbandige pret (waarschijnlijk Vastenavondpret) op een St-Antoniustemptatie van Huys 1 Э ). In de vreemde ruiter hekelde
Jeroen een onkuise, losbandige pierewaaier, die door zijn verkwistend leven arm geworden is (naakt
heid).
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Rechts boven de vis heeft Bosch iets geschilderd, dat op een v u u r s p u w e n d m o n s t e r
lijkt, maar de voorstelling is te onduidelijk, dan dat men er iets meer van zeggen kan. Er langs trekken
r u i t e r s m e t l a n s e n e n v a n e n . Ook zij zijn nachtridders.
De vis en de ruiters — wat het monster(?) doet, is onzeker — begeven zich in de richting van een
gevleugeld e i, een symbool van losbandigheid (in het bijzonder van Vastenavondpret), dwaasheid
en onkuisheid 14 ). Op het ei zit een padachtig gedrochtje. De ρ a d leerden wij kennen als een diabolisch,
vergiftig dier, een zinnebeeld der onreinheid. Het wezentje draagt een egaal zwart hoofddeksel en
houdt in de rechterhand een lange f a k k e l of een staak met vuurpot of vuurpan 1 5 ), men kan niet
precies uitmaken welke van de twee het is. De fakkel verwijst weer naar de Vastenavond en vuurstangen
waren op het middeleeuws toneel attributen van duivels 1 β ). Het gedrochtje wordt gevolgd door een
zwerm k r a a i e n o f r a v e n . Reeds is er op gewezen, dat in de middeleeuwen zwarte vogels als
kraaien, raven en roeken geliefde symbolen van de duivel waren en dat de duivel zich vaak in hun
gedaante vertoonde. Raven rusten bovendien op de hoofden van baadsters in de Tuin van de Wellust.
De kraai kwam verder in Vastenavondomgeving voor, misschien als zinnebeeld van de dronkenschap.
Ook in de pad op het ei gaf Bosch de onkuise, losbandige mens weer.
Van Aken beeldde dus in de lucht een aantal duivels af, in wie hij losbandige en onkuise pretmakers, vooral Vastenavondvierders, hekelde. Hier mag niet onvermeld blijven, dat vele middel
eeuwse schrijvers de Vastenavondoptochten beschouwden als nabootsingen van de heidense Wilde
Jacht, die in de winter door het luchtruim joeg 1 7 ).
Voor de middeleeuwer was het niets vreemds duivels in de lucht afgeschilderd te zien. Broeder
Gheraert kende vele soorten luchtgeesten: nachtridders, haghetissen, varende vrouwen, Godelingher
(verwant aan Goedelinc = beschermgeest), coubouten, alven, nickers, maren en mume (wel gelijk
aan mumme = mom, spook) 1 8 ). Men was ook vertrouwd met de voorstelling, dat boze geesten in de
gedaante van krijgslieden in de lucht te zien waren. Dit geschiedde aan de vooravond van een gevecht 1β ).
Nog in 1651 meenden schout en schepenen van Maassluis voetvolk en ruiters in de lucht te ontwaren 2 0 ).
Men kende ook de voorstelling van de „ridderschap van den duivel". Op een schilderij van Lucas
Cornelisz. (eerste helft 16de eeuw) nemen duivelridders de vlucht voor het Kindeke Jezus en een aan
de weg geplaatst kruis 2 1 ).
Mede deze uitingen van volksgeloof hebben Jeroen kunnen inspireren tot het ontwerpen van de
luchtscène.
Verscheidene schrijvers over Bosch hebben gemeend, dat hij herhaaldelijk heksen en tovenaars
in beeld gebracht heeft 22 ). De voorbeelden welke zij geven, zijn echter niet juist. Het schijnt dat er
bij de meester slechts eenmaal zo'n occult persoon te constateren valt, nl. op het door sommigen aan
hem toegeschreven paneeltje van St Jacob van Compostella en de tovenaar 23 ). De gedrochten die op
het Lissabonse drieluik door het luchtruim vliegen en rijden, stellen hen dan ook niet voor. Hoe het
volk geloofde, dat lieden die met de duivel een verbond gesloten hadden, op dieren gezeten, van de
ene plaats naar de andere konden vliegen, weet een ieder. Ook in onze beeldende kunst zijn zij geen
onbekenden. Men herinnere zich slechts Jacob Corneüsz. van Oostsanen's schilderij Saul bij de heks
van Endor 24 ). De staakdragende wezens op ei en vis op het middenpaneel en-rechterluik van de tryptiek
te Lissabon brengen ons wel even in gedachte Hans Baldung Grien's voorstelling van een heks, die in
de lucht een bok berijdt en met de hand een gaffel vasthoudt, in welker mik een pot met vloeistof
rust, waarin een vogel gedompeld is 25 ), en het is daarom mogelijk, dat ook dit volksgeloof Bosch op
het idee gebracht heeft van demonische wezens die door de lucht vliegen. Maar dit impliceert niet,
dat men in hen tovenaars en heksen moet zien 2 e ). Het is bovendien niet onmogelijk, dat afbeeldingen
in de trant van een Duitse houtsnede in de bij Johann Zainer te Ulm gedrukte Almanack auf das Jahr
1498, een houtsnede welke Venus voorstelt gezeten op een vliegende vis, Van Aken geïnspireerd
hebben 27 ).
Beneden de vliegende monsters s t e k e n d u i v e l e n , waarin hij brandstichters kan hekelen,
in de nacht d e b r a n d i n e e n a a n t a l h u i z e n e n e e n k e r k , waarvoor een angstige
en nieuwsgierige mensengroep te zamen dringt 29 ). Zij doen dit om de heilige te kwellen. Sint Antonius
beschermde immers tegen drieërlei vuur: tegen brand 2e ), het vuur van de hel 30 ) en het Antoniusvuur,
d.i. moederkoornvergiftiging, een ziekte, die in de middeleeuwen in Europa epidemisch voorkwam 31 ).
Thans moet hij zich deze brand laten welgevallen, zonder er iets tegen te kunnen doen 32 ).
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In de middeleeuwen geloofde men, dat boze geesten grote verwoestingen aan konden richten.
Zo vertelt een exempel, dat zij tijdens de regering van Philips van Bourgondië het inwendige van het
Regulierenklooster Heilo bij Alkmaar vernietigden. Daarna vluchtten zij als een stormwind door het
noordelijk koorraam de kerk uit, en namen tegelijk het hele raam mee, zodat er geen stukje van achterbleef. Buiten gekomen, vlood de bende zeewaarts, intussen allerlei kwade streken uithalende: zij ontwordelden een boom, beroofden een wilg van bladeren en takken, sloegen een kostbare melkkoe dood
en ook nog een paard, dat daar stond te eten 33).
Misschien heeft Jeroen uit dergelijke verhalen, welke hij gehoord of gelezen kan hebben, geput
bij het schilderen van het door duivelen geteisterde dorp 34). Het motief van de in brand gestoken
kerk en huizen gaf hij ook weer op een Bekoring van Sint Antonius, die zich te Venetië bevindt ЗБ ).
Vóór het oord der verschrikking penseelde de meester een l i e f l i j k e b o e r e n w o n i n g
m e t o m g e v i n g . Een man staat op een ladder, welke tegen een boom gezet is, en haalt waarschijnlijk een nest uit. Een ander zit op een bankje voor de hofstee. In de boomgaard wandelen mensen.
Een vrouw wast haar goed in een riviertje en legt het te drogen. Over een brug, waar een groot kruis
bij staat, trekt een troep ruiters 3e). Er heerst een vreedzame avondstemming, die scherp contrasteert
met wat er zich vlak achter afspeelt. Hoogstwaarschijnlijk heeft Bosch met deze tegenstelling een
bedoeling gehad. Misschien bestond er een spreekwoord in de trant van: aan een vreedzame avond
grenst soms een rampspoedige nacht: een waarschuwing aan de mens die in voorspoed leeft. In de
16de eeuw kende men het gezegde: Die slapen gaet, weet niet hoe hi ontwecken sal 37 ).

KORTE

SAMENVATTING

Het gevecht tussen eenridderschipen een vogelschip rechts in de lucht is waarschijnlijk een hekeling
van een tournooi in bootjes tussen bedelaars, wellicht met Vastenavond. Halve maan, snoeren met
balletjes, walmende fakkel en bedelaarsschildje steunen deze hypothese. De wimpels aan mast en touw
zijn misschien zinnebeelden van de drankzucht. De spitssnavel is een steekvogel, d.i. een agressieve
schelm die deelneemt aan een steekspel. Een naakte man zit links met boog, twijg en vogel op een
gevleugelde vis. Hij stelt een onkuise, losbandige pierewaaier voor, die door zijn verkwistend leven
arm geworden is. De ruiters die hem volgen, en zij die rechts boven de vis langs iets onduidelijks (een
vuurspuwend monster?) trekken, zijn jonge mannen die van Wijntje en Trijntje houden. In hun richting
vliegt een ei met een padachtig wezentje op de rug, dat een fakkel of een staak met vuurpot draagt
en omzwermd wordt door zwarte vogels. Ook hier gispte Jeroen de onkuise, losbandige mens. Sommige
attributen der duivels kunnen er op wijzen, dat de schilder vooral Vastenavondvierders op het oog had.
Beneden de luchtspoken steken in de nacht duivelen (in hen kan hij brandstichters gehekeld hebben)
een dorp in brand om Antonius, die de mens tegen drieërlei vuur beschermde, maar thans het optreden
der helse geesten niet verhinderen kan, te kwellen. Een vreedzame boerenwoning met omgeving in
avondsfeer contrasteert scherp met het oord der verschrikking, dat er achter ligt. Misschien is hier
een spreekwoord in beeld gebracht, dat de mens die in voorspoed en geluk leeft, waarschuwt: 't kan
verkeren.
NOTEN
Ï) Zie blz. 147 vlgg.
en 141 vlgg. г ) Ter Gouw, blz. 189; Schrijnen I, blz. 197.
) Zie blz. 156. 4 ) Rep.: Lafond, bij blz. 92. Afb. 120.
в
) С. G. N. de Vooys. Fragmenten uit Jan van Leeuwen's werken. Ts. XXXIV, blz. 263. Uit een 16de-eeuws
handschrift.
·) Ts. LXIII, blz. 82: D. Bax. Als de blende tzwijn sloughen. ') Zie blz. 174.
•) Rep.: Martin, pi. 69. Afb. 119. Ten onrechte meent H. Luedecke {Luftkampf— eine Vision des Hieronymus
Bosch vom Ende des 15 Jahrhunderts. Atlantis 1939, blz. 357), dat Bosch met het vogelschip een vogel wilde weergeven,
die van uit een belegerde stad in de handen van de vijand gevallen en door hem van kruit en lont voorzien was, zodat
hij als een brandbom werken zou, als hij op zijn broed- of slaapplaats terugkeerde.
Ό Leendertz. Poëzie: Nu Noch, vs 157. Clarisse, vs 715.
10
) Van Styevoort, r.LXXXIII, 1; Ts. XXXIV, blz. 264 (Jan van Leeuwen). " ) Zie blz. 188.
12
) Blz. 203. 13) Blz. 141.
" ) Tolnay rekent dit ei waarschijnlijk tot de „monstres dont la forme préfigure si curieusement les modernes
a
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dirigeables", welke gedrochten Bosch aan zijn onbewuste ontleend zou hebben, in de betekenis van „membres virils"
(Tolnay, blz. 66, noot 80; zie Bosch, blz. 274).
" ) Zie voor afbeeldingen van zulke staken: Tolnay, pi. 13; Friedländer IX, Tafel IV; het voorwerp dat op
Bruegels Strijd tussen de Vasten en de Vastenavond uit een huis steekt (rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 22).
" ) Haslinghuis, blz. 195. 17) Flögel, blz. 310. ") Clarisse, vs 709 vlgg. ") Maeterlinck. Péchés, blz. 100.
20
) G. A. Wumkes. Volksgeloof. Baarn 1909, blz. 15. " ) Rep.: HoogewerfT III, blz. 376.
22
) Bijv. Maeterlinck. Peinture, blz. 238: het aldaar genoemde schilderij van een tovenaar is niet van Bosch;
Lafond, blz. 13; Chastel, blz. 228; Justi (blz. 135) zag in de naakte vrouw op ons rechterluik een heks; Tolnay ziet
een tovenaar in de hofmeester op de Bruiloft te Kana (blz. 16), bevolkt het middenpaneel van het Lissabonse drieluik
met tovenaars en tovenaressen (blz. 29) en gelooft, dat de vrouwen op de tekeningen pi. 103, a, b en с heksen zijn
(blz. 113, zie voor с ook: O. Benesch. Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der graphischen Sammlung der
Albertina. Band II, blz. 5). Op a en b zijn het echter Vastenavondviersters. Voor de betekenis van с zie men Bosch,
blz. 188. Ook de vrouwen van wie de een spint en de ander er naar staat te kijken, bestempelt hij als heksen: pi. 98,
a; blz. 127. Baldass (blz. 76, 77 en 80) gelooft ook in Tolnay's heksen en hij voegt er nog aan toe: tovenaars in de
hel op het rechterluik van de Hooiwagen-tryptiek (blz. 25), een heks (het is een bedelares) op de achterkant van een
luik van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen (blz. 72), heksen om een tafel (het zijn pretmakende vrouwen en
waarschijnlijk een monnik; blz. 78) en een heks in het lijf van de boommens (het is een meretrix, die wijn tapt; blz. 239;
Tolnay, blz. 34, noemt haar een tovenares). De liggende bedelaar op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik
is bij hem ook een tovenaar (blz. 246). Combe volgt de voetsporen van Tolnay en Baldass. Volgens hem zijn eveneens
tovenaars: het hele pretmakersgezelschap in de boommens van de Wellusttuin-tryptiek (blz. 37); de zeug met kap
en de man met schrijf bord (een ambtelijk schrijver? een notaris?) op hetzelfde paneel (blz. 37; 66, noot 130); de bedelaar
met hoge hoed op het middenpaneel van de Hooiwagen-tryptiek (blz. 80) en de dienstmaagd van de vrouw van Pilatus
op de achterkant van de Aanbidding in het Prado (blz. 94, noot 111; rep.: pi. 111). De Bosch ère (blz. 11) beschouwt
ook de keisnijder als een tovenaar. Wel maken de oude inventarissen van de koninklijke verzamelingen in Spanje
melding van een schilderij van Bosch, dat een tovenares (bruja) voor zou stellen (Justi, blz. 142), maar het is zeer de
vraag of de samensteller van de lijst het onderwerp begrepen heeft (zie Bosch, blz. 140, noot 9). Jan Engelman fantaseert
f op los, als hij beweert: „in stoeten zendt hij — d.i. Van Aken — de heksen, de vampiers, de kobolds en flagellanten
uit" (De Groene Amsterdammer, nr 3084, blz. 10 = A" 1936). Maar het toppunt vertoont De Boschère (blz. 11), die
het mogelijk acht, dat Bosch zelf een tovenaar was, die vogels offerde tijdens zwarte missen en heksensabbatten,
waaraan hij zijn diablerieën ontleende.
аз
) Rep.: Tolnay, pi. 119, a. " ) Rep.: Hoogewerff III, blz. 130.
" ) Rep.: Fuchs. Renaissance IA, bij blz. 120. Vgl. deze houtsnede met een tekening van Grien in J. Meder.
Handzeichriungen deutscher Meister des XV u. XVI Jahrhunderts. Wien 1922 en G. von Térey. Die Handzeichnungen
des Hans Baidung gen. Grien. Strassburg 1896. Bnd III, afb. 249, en met een tekening van Hans Franck uit 1515
(Handzeichnungen Albertina Χ).
ae
) Van Schelven's mening (blz. 27) dat Bosch de vliegende monsters schiep onder invloed van Dantes voorstelling
van Gervones
met zijn schorpioenenstaart (17de zang), lijkt ver gezocht en onbewezen.
s
') Zie blz. 260, noot 53.
a8
) Mosmans (Jheronimus, blz. 58) ziet in wat ik voor een kerk houd, een hoogheerlijke huizing of kloostergebouw
met kapel. Bosch schilderde het ook op het linkerluik van de St Hieronymus-tryptiek te Venetië. Terecht merkt Mosmans
op, dat hij een dergelijk gebouw gekend zal hebben, maar dat het juist in het Overmaasse of de Vrijheid van Oss lag
en Bosch getuige van zijn verwoesting geweest zou zijn tijdens oorlogshandelingen van Brabanders in het Gelderse,
is fantasie.
г
*) F. von Sales Doyé. Heilige und Selige der Römisch-Katholischen Kirche etc. Leipzig 1929. Dl I, blz. 74;
H. Detzel. Christliche Ikonographie. Freiburg im Breisgau 1896. Dl II, blz. 86; Morawski, blz. 138.
80
) J. David. Van de beeiden der Heiligen en hunne gewoone kenmerken. Brugge 1857, blz. 14; Morawski, blz. 138.
" ) Morawski, blz. 134 en 173 vlg.
8
') Ten onrechte beschouwt Tolnay (blz. 29) de brand als een onderdeel van een Heksensabbat. Volgens Brion
(blz. 44) gaat het in brand steken van kerk en huizen terug op voorstellingen, waarop duivels de hut van de heilige
trachten vlam te doen vatten. Hij geeft echter geen voorbeelden en ze schijnen er niet te zijn. Wel vertelt Haslinghuis
(blz. 103), dat duivels eens de kluis van een heremiet sloopten, om de man te kwellen. Een verwant motief dus. Twee
schilderijen van Bosch (rep.: Tolnay, pi. 92 en 118, c), waarop diaboli de woning van de heilige bestormen, sluiten
zich hierbij aan. Morawski (blz. 80) en Chastel (blz. 227) uiten de wel zeer gewaagde veronderstelling, dat de brand
„l'épanouissement prodigieux" is van de rode vlammen, die op afbeeldingen van de heilige aan diens voeten uit de
grond omhoogslaan. Deze vlammen werden volgens K. Künstle (Ikonographie der Heiligen. Freiburg im Breisgau
1926, blz. 67) op de afbb. aangebracht, omdat Antonius de zieken genas van het Antoniusvuur. Noordeloos (blz.
48 vlg.) geeft tal van voorbeelden van afbeeldingen, die Antonius met vlammen, fakkel of houtvuur weergeven.
3a
) Aangehaald uit De Vooys. Legenden, blz. 161.
" ) Van Schelven's mening (blz. 27), dat Bosch de brand schilderde onder invloed van Dantes beschrijving van
de stad Dis in de 9de zang, lijkt onjuist.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 56.
ae
) Zie blz. 31. Het motief van de ruitergroep en de brug vindt men ook op de achtergrond van Bosch' Aanbidding der Koningen in het Prado. Rep.: Tolnay, pi. 82.
a
') Van den Dale: De Ure van der Doot, vs 1329.
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HOOFDSTUK XVIII
A N T O N I U S E N D E D U I V E L S BU D E G E S P L E T E N
HAGEDIS-DUIVEL

EN G E D R O C H T IN

BOOM;

LOOPHEKJE

p HET CENTRALE GEDEELTE van het rcchterluik gaat een naakte vrouw, wier ranke gestalte uit
ondiep water rijst, ten dele schuil in de spleet van een holle boom. Een mantel omhult een oudere
vrouw. Deze giet wijn uit in een schaal, welke omhooggehouden wordt door een padachtige duivel.
Zijn rechter achterpoot klauwt in een sluier van Kos, die zich met een lichte boog naar het onderlijf
van de naaktfiguur plooit. Haar vingers drukken hem als prikkelende verhulling tegen het schaamdeel.
Het laatste stuk van de gazen doek valt neer in het water. De oude vrouw staat, de pad ligt-zit op een
bodemverhoging, welke men raadt achter een over de dorre boom gedrapeerd gordijn.
We hebben hier te doen met een verleidingsscène, waarbij de w ij η s с h e η к s t e г de rol van
koppelaarster speelt.
Bezien wij haar het eerst. Zij vertoont weer de spitse neus en spitse kin van het koppelaarstertype
van Bosch en draagt een blauwe mantel, die ook Maria op 15de- en 16de-eeuwse schilderijen siert1),
maar de aureool van, de Heilige Maagd is hier vervangen door de gestyleerde bloem van een wilde
orchidee.
Nu waren in de 16de eeuw verscheidene soorten van orchideeën (standelkruiden) geliefde aphrodisiaca. Zo leest men in het Cruydtboeck van Dodonaeus: „De Wortelen van het eerste geslacht (d.i.
Cynosorchis . . . . Hondtscullekens) van Standelcruyt . . . . hebben groóte cracht om den mensche
tot oncuysche lusten te verwecken"z). De plantenfamilie Orchis zou trouwens haar naam standelkruid
gekregen hebben, omdat de stijve stengel is: erecto membro virili similis, in cujus radice bulbi sunt
testiculorum forma 3). In Duitsland worden nog orchideeënsoorten als stimulans gebruikt 4).
Het is Bosch' bedoeling geweest met de vrouw in het blauw geen gewone conciliatrix weer te geven,
maar de koppelares bij uitnemendheid: vrouw Venus 6), en wel als een soort Anti-Maria, naar analogie
van de Anti-Christ. Marialegenden kunnen Jeroen op dit denkbeeld hebben gebracht. Blijkens één
ervan schenkt de Moeder Gods aan hen die haar dienen, heerlijke drank e ). Een andere vertelt, dat
de duivel eens in de gedaante van de Heilige Maagd verscheen 7).
Het motief dat Venus drank schenkt in een s c h a a l , komt in de Rederij kersüteratuur vrij veel
voor: vrou Venus schinct8) = Venus schenkt mingenot; wter schalen (nl. van Venus) drincken 9) =
mingenot smaken; lapen van Venus drancke10) = genieten van de liefde; ick drinck wt Venus schael u ).
Wijn drinken gebruikte men in verwante zin. Vgl. den coelen wijn drincken = zich overgeven aan het
genot der liefde12), of: trouwen met13); dat wijncken in onneren drincken = overspel plegen 14).
In de 16de eeuw was het niets ongewoons, dat men de wijn uit een schaal dronk. Een fijnproever,
die van een lekker wijntje genoten heeft, zegt16):

O

alssic myn scuetel1β) als een mese 1T )
An myn mondt stelde onder myn nuese
18
1β
So ghevoeldic een roke ) jnt ) an setten
20
Al hadt ) speciën ghezyn van vyoletten21).
Houdt één der zwemmers bij Van Akens pretmakersschip zo'n schaal met wijn in zijn handen 22)?
Op een allegorische voorstelling van losbandig en wulps vermaak vangt een bader in een schaaltje
wijn of bier op, dat uit een in het water drijvend vat spuit2Э).
De duivel die in zijn rechter voorpoot de schotel ophoudt, waarin Venus de wijn giet, heeft de
gedaante van een p a d , hier een symbool van de onkuisheid.
De vleugels van het monster vormen een combinatie van een o r c h i d e e b l o e m en
v l i n d e r v l e u g e l s . Nu heette een bepaalde orchideesoort (eerste vossecullekens) bij Dodonaeus
wijwouters of pepels 2 4 ), terwijl Kiliaen de bijvorm van wijwouter, vijfwouter, vertaalt door orchys
omitophora e ) en pepel door orchys omitophora: ornithes foüo levi, papilionis alas expansas referens2β).
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Reeds wijzen de laatste woorden er op, dat de orchideebloem met de vleugels van een vlinder vergeleken werd. De woorden vijfwouter en pepel betekenden in de 16de eeuw trouwens ook vlinder 27 ).
Vandaar de combinatie in de vleugels van de padachtige duivel. Het woord pepelinck (=vlinder 28 )) heeft
bovendien bij Kiliaen de betekenis van homuncio tenellus, imbecillis2e), en pepelsot die van deliras 30 ).
Bosch geeft op zijn schilderijen wel meer dergelijke orchidee-vlindervleugels aan zijn duivels 3 i ).
Het valt thans nog niet te zeggen of zij steeds symboüsch bedoeld zijn. De duivelse wezens op de
voorgrond van zijn Luxuria tekende Bruegel met vlindervleugels. Ten slotte zij er nog op gewezen,
dat mot in de 16de eeuw behalve de gewone betekenis, ook die van meretrix had 32) en een woord was,
waarmee duivelse sinnekens elkaar aanspraken 3 3 ).
Beneden de pad komt een k a t a c h t i g e d u i v e l onder het gordijn vandaan. De kat is bij
ons van de 13de tot en met de 17de eeuw een veelvuldig voorkomend symbool van de dwaasheid en
de kater is van ouds een zinnebeeld der geilheid 34 ). Katten waren attributen van heksen. Tovenaars
en duivels veranderden zich er in en Satan heette „die heische cater". Hier is de katachtige duivel
ongetwijfeld onkuis bedoeld. Hij toont aan de naakte vrouw — en tevens aan de heilige die, in tegenstelling tot de schone, er niet naar kijkt — een vis waarin een pijl steekt. Dat de ν i s een phallussymbool
is, zagen we reeds. Ook de ρ ij 1 is dit, daar bout zowel pijl als mannelijk lid betekende З Б ).
In de voet van de holle boom en er achter schuilen twee a a p a c h t i g e d u i v e l t j e s .
Reeds zijn vele voorbeelden gegeven van de aap als zinnebeeld van de wellust, de duivel en de dwaas
heid. Het samengaan van de symboliek der onkuisheid en zotheid vindt men ook bij de kat of kater 3 e ) ,
boon 3 7 ), molen, hazelaar 3 e ), ei 3 9 ), vis 40 ) en uil 4 1 ). Over en achter de holle boom is een groot
g о г d ij η gedrapeerd. Een duiveltje schijnt er met behulp van een ladder de laatste hand aan gelegd
te hebben. Het kleed dient niet alleen om de sierlijkheid van de voorstelling te verhogen, maar Jeroen
had er ook een symbolische bedoeling mee. Gordijn betekende nl. voorhangsel voor een bed tí), en
wij leerden de uitdrukking kennen: „by Venusdieren bachter gordyne" zijn. De l a d d e r is hier
wellicht een zinnebeeld van het bedrog (overspel).
Dicht bij de koppelende Venus zit op een tak de v o g e l , waar al over geschreven is bij de
behandeling van het middenpaneel. Het is een „kuifvogel", misschien een kobber, d.i. een Venusgek.
Rechts achter de wijnschenkster bevindt zich een, niet natuurgetrouw maar diabolisch gegeven,
s t e k e l v a r k e n , welk dier Bosch ook in de Tuin van de Wellust schilderde 4 3 ).
De naakte vrouw staat in een h o l l e b o o m , die men hier wel zal moeten opvatten als een
vagina-symbool **). Van de holle bomen welke Bruegel tekende, hebben waarschijnlijk die op zijn
temptatie van Antonius *5), Luxuria 4 β ), Desidia 4 7 ) en Patientia 4 a ) deze zelfde betekenis, misschien
ook de boom op zijn Invidia 4 9 ). De boom is dor op één b e b l a d e r d t a k j e na, ter hoogte
van het gelaat van de meretrix. Is het een mei(tak)?
Volgens een modern geleerde is de h e i l i g e absoluut onverschillig voor wat zich tegenover
hem afspeelt ^ ) . Dit is onjuist. Het is of hij weet, dat hij slechts zijn ogen te wenden heeft, indien hij
iets verleidelijks wil zien, en als maakt hij zich zijn worsteling bewust. Er ligt iets gespannens in de
blik van zijn ogen en de verbeten trek van zijn mond. Dit is geen toeval. Van Aken wist dat ook een
heilige aanvechtingen kende.
Op zijn mantel draagt hij het T a u - k r u i s . In zijn rechterhand houdt hij een s t a f, in de linker
een b o e k .
Blijkbaar heeft Jeroen aan een verhaal gedacht, waarop reeds bij de weergave van de inhoud
der vitae uit de Gulden Legende en het Vaderboek de aandacht gevestigd is. Het Vaderboek vertelt
ons nl., dat Antonius, toen hij eens diep in de wildernis introk, bij een stroom kwam, waarin een
schone koningin — in wier gedaante de duivel zich vermomd had — en haar hofdames zich baadden.
Beschaamd wilde de heilige terugkeren, maar de vrouw smeekte hem te blijven om haar de weg der
hemelse zaligheid te leren. Zij nam hem mee naar de stad, waarover zij heerste, en die de schilder op
de achtergrond van het rechterluik afgebeeld heeft. Daar genas zij zieken en vertelde van haar gewoonte
om spijs en drank uit te delen onder de armen. Reeds zagen wij, dat het verhaal van die spijsuitdeling
Van Aken beïnvloedde bij het schilderen van de centrale voorstelling van het middenpaneel. Bij die
van het rechterluik heeft een andere episode (de confrontatie met de baadsters) Jeroen's fantasie gaande
gemaakt. Ook hier volgde hij de vita niet, maar hij ontwierp iets. nieuws, daarbij o.m. gebruik makende
van bestaande voorstellingen in de beeldende kunst.
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Hoe hij tot zijn ontwerp gekomen kan zijn, zal thans nagegaan worden.
In de eerste plaats kan hij schilderijen, miniaturen enz. gekend hebben, waarop kunstenaars vóór
hem de scène met de badende koningin hebben weergegeven. Er bestaat een kopie van een omstreeks
1410 in de omgeving van de gebroeders van Limburg ontstaan paneel met gebeurtenissen uit
het leven van St Antonius, waarop ook de episode met de badende vrouwen voorkomt 61 ). Reeds
zagen we, hoe het mogelijk is, dat Jeroen dit schilderij of een er aan verwante voorstelling gekend
heeft. Dezelfde ontmoeting vindt men op een paneel uit ca 1485 van een Nederlandse of Keulse
meester 52 ).
Op deze werken en in het verhaal uit het Vaderboek is er geen sprake van een koppelares. Er schijnt
geen afbeelding bekend, ouder dan Bosch' oeuvre, die bij een door één of meer vrouwen getempteerde
Antonius een conciliatrix vertoont. De meester zelf schilderde het gegeven behalve op het rechterluik
nog op een Bekoring, die motieven met het Lissabonse drieluik gemeen heeft 5 Э ). Op een andere temp
tatie staan twee naakte vrouwen, waarvan de één een gehoornde hoofddoek draagt, in het water, te
zamen met een derde figuur, die misschien een koppelaarster is S4 ). Op een derde temptatie (geen
originele Bosch, maar een kopie of werk van een imitator) rijst een naakte vrouw uit de grond van
een bordeel, dat het hoofd van een koppelares tot dak heeft 55 ). Het is duidelijk, dat we in dit laatste
geval niet met de duivel-koningin te doen hebben.
Na Jeroen is het onderwerp veelvuldig behandeld. Zo schilderde Pieter Huys een koppelende
oude naast een in het water staande naakte vrouw 66 ). Op een ander werk van Huys staat er ook
nog een diabolisch gegeven dienstmaagd bij 57 ). Joachim Patinier penseelde drie sierlijk geklede vrouwen, die, aangevuurd door een oude quene, Antonius trachten te bekoren 58 ). Zij bevindt zich ook
naast een meretrix op een waarschijnlijk ten onrechte aan Bruegel toegeschreven schilderij 59 ).
Het feit dat op al deze schilderijen (behalve natuurlijk op de kopie naar een werk uit ca 1410)
de duivel-koningin verlaagd is tot een meretrix, doet denken aan de mogelijkheid, dat reeds vóór Jeroen
het onderwerp „Antonius getempteerd door meretrix met conciliatrix" bestond, geheel los van de
ontmoeting met de duivel-koningin ^0). Bosch kan dan beide gebeurtenissen met elkaar gecombineerd
hebben. Maar voorbeelden ontbreken en evenmin schijnt het verhaal van zulk een verleiding bekend
te zijn. Laten wij daarom voorlopig aannemen, dat de schilder op ¡een andere wijze aan zijn koppelares
gekomen is en wel op de volgende.
Het valt op, dat de scène op het rechterluik enige overeenkomst vertoont met afbeeldingen van
badstoven β 1 ). Als deze laatste binnenshuis zijn, hangt er over het houten of ijzeren geraamte, waar
binnen één of meer kuipen staan, een groot gordijn 62).. Op een miniatuur van Simon Marmion worden
de naakte paren door geklede vrouwen bediend: door een oude vrouw, die een beker aan een der
manlijke gasten reikt en een jonge maagd, welke spijzen aandraagt e 3 ). Erhard Reeuwich, de zgn.
Meester van het Huisboek, gaf een badstoof in de open lucht weer e4 ). Van een gordijn valt hier niets
te bespeuren, de kuip bevindt zich in een prieel. Er bij staat een oude vrouw met een schaal (waarin
vruchten zijn?) en een kan, terwijl een grote doek over haar hoofd valt. De beide oude vrouwen op de
laatst beschreven voorstellingen zijn vermoedelijk de houdsters der stoven, een soort koppelaressen.
Het figuurtje van Reeuwich heeft veel gemeen met de Venus van Bosch. Waarschijnlijk ontleende
laatstgenoemde zijn conciliatrix met mantel, kruik en schaal aan een tekening van Reeuwich of aan een
daaraan verwante afbeelding, misschien het gordijn aan afbeeldingen van badstoven binnenshuis.
Ook de verlaging van duivel-koningin tot meretrix kan veroorzaakt zijn door het zien van dergelijke
voorstellingen.
Aan deze ontlening van een verleidster, die een kruik met wijn draagt, kan de volgende Antoniustemptatie, welke reeds vóór Van Aken in beeld gebracht is, steun verleend hebben.
De Nederlandse of Keulse meester, die waarschijnlijk omstreeks 1485 het schilderij met de episoden
uit het leven van St Antonius vervaardigd heeft, gaf ook weer hoe de heilige op de proef gesteld werd
door twee rijk geklede vrouwen, waarvan de één een kostbare beker droeg e6 ). Sanders Bening, als boekverluchter te Gent van ongeveer 1470 tot 1500 werkzaam β β ), en een illustrator van het Breviarium
Grimanie7) beeldden een dergelijk tafereel af. Op een Vlaamse miniatuur van ca 1500 ziet men alleen
de vrouw met de beker e 8 ). Men vindt haar ook op een prent naar Goltzius 6e ) en op een bij H. Cock
70
uitgegeven gravure ). De Nederduitser Johannes van Collen gaf haar weer in gezelschap van een
lelijke, naakte oude en een afzichtelijke dienstmaagd (een koppelaarster?). Op de achtergrond baden
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vrouwen en rijdt Antonius naar de diabolische stad. De schilder heeft haar verward met de duivelkoningin ^1). Deze diaboUsche vrouw met de vaak door een deksel bekroonde beker kan mede Bosch
beïnvloed hebben bij het ontwerpen van zijn wijn schenkende Venus ^ ) .
Hierboven is getracht te verklaren, hoe Jeroen aan zijn koppelaarster gekomen is. Ook zijn
„bewerking" van de duivel-koningin, die hij vervormde tot een meretrix, welke binnen de spleet van
een holle boom in het water staat, vereist een nadere beschouwing. De schilder is daarbij niet alleen
beïnvloed door afbeeldingen van zich in kuipen bevindende meretrices, maar ook door verhalen over
vrouwelijke watergeesten (nixen, geen meerminnen) en vrouwelijke boomgeesten, in wier bestaan men
in zijn tijd geloofde 73 ).
Rechts boven de heilige schuifelt een m a n n e t j e voort in een toestel op wieletjes, waarin men
kleine kinderen leerde lopen. Zo'n l o o p h e k j e vindt men ook afgebeeld in het Breviarium
Grimani74). Het kereltje draagt een k i n d e r j u r k j e , waaraan een stukje kinderspeelgoed bevestigd is. Het is een „m o o l l e n k e n dair dye kynder myt tegen den wynt lopen" 76 ). Bosch gaf
zijn Jezuskind er een in de hand 7 e ). Op een Duitse houtsnede van omstreeks 1470, „Das Glücksrad
und die Lebensalter" voorstellend, is de prille jeugd een naakt kindje, dat zo'n voorwerpje bij zich
draagt 7 7 ). Behalve het symbool van de jeugd is het echter ook dat der dwaasheid. Zo is ook in de
16de eeuw een rammelaar of ratel (eenen elatere) niet alleen kinderspeelgoed, maar eveneens een
attribuut der zotten 7 e ). Op een kopie van een werk van Jeroen is dan ook zo'n molentje aan de doedelzak bevestigd, waarin een feestvierend gezelschap zit 7B) en op Huys' allegorische hekehng van Vastenavondpret steekt het uit een bierton 80 ). Dezelfde schilder gaf het als attribuut aan een koppelaarster β 1 ).
In de Ommegang die 15 Augustus 1563 ter ere van Maria te Antwerpen gehouden werd, bevond zich
in de groep, die de zotheid hekelde, iemand „met een Muelen inde hant bestooven sijnde met den
Meelbuydel omdat de sulcke haer wijsheyt verloren hebben" м ) . Misschien was deze molen een kinder
molentje. Op een 17de-eeuwse Nederlandse gravure draagt de Dwaze Ziel er een 8 3 ). Ook Ripa kent
het als kinderspeelgoed en als symbool der zotheid M ) . Jan Steen geeft het aan een jongetje bij een
dronken boer op het Vrolijk Huiswaartskeren, en aan een koppelares bij een in slecht gezelschap
geraakte vioolspeler (beide in het Rijksmuseum).
Aan het loophekje hangt een w ij η к a η. Het voorgestelde betekent: de drank maakt de mens
tot een klein kind en een dwaas. Het is voor de heilige een dronkemansverschrikking. Hier past het
volgende citaat uit het blijspel De Gewaande Weuwenaar met het Bedrage Kermiskind: „Die Wijn is
sterker dan ik dacht, die zou my de kop wel dol maaken, en met 't Molentje doen loopen" e 5 ) .
Rechts van Antonius zit op een rotsblok een h a g e d i s a c h t i g d u i v e l t j e . Hagedissen
leven in de hel 8 e ), Broeder Gheraert kent het woord in de betekenis van toverkol 8 7 ) en blijkens
middeleeuws Frans beeldhouwwerk is het dier een zinnebeeld van de duivel e 8 ) . Het kreeg waarschijnlijk
deze betekenis, daar de hagedis in Leviticus tot de onreine dieren gerekend wordt 8 9 ) en misschien
ook omdat men er een draak in het klein in zag. Op de afbeelding van het Vagevuur in Les Très Riches
Heures du duc de Berry zit een draakje of hagedis met zijn kop dicht bij de anus van een naakte
zondares M ). Bosch gaf op zijn schilderijen vaak hagedissen in diabolische zin, o.a. op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik.
Zijn kop gaat schuil in een m o n n i k s k a p . Men denke aan het spreekwoord „Daar was
geen kap zo heilig, of de duivel kreeg er zijn hoofd wel in" β 1 ). Duiveldieren met een kap op vindt men
veel in handschriften afgebeeld. Het zijn satiren op monniken. Sommige lijken op onze hagedis e 2 )
en daarom zal Bosch ook op de gedachte van dit duiveltje wel door miniaturen gekomen zijn. Aan
zijn linkerpoot is een s n o e r m e t b a l l e t j e bevestigd, een attribuut van losbandige pret93
makers ). De schilder heeft ongetwijfeld een wereldse monnik willen hekelen.

KORTE SAMENVATTING
Het midden van het rechterluik geeft een verleidingsscène weer. Een naakte vrouw,- de duivelkoningin uit de legende, tracht Antonius te bekoren. De heilige wendt zijn gelaat af, maar in de blik
van zijn ogen en de trek om zijn mond ligt iets gespannens. De holle boom waarin de vrouw half
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wegschuilt, en het bebladeide takje aan de dorre stam (een Mei) zijn waarschijnlijk geslachtelijke
symbolen.
In de voet van de boom en er achter schuilen twee aapachtige duiveltjes, zinnebeelden van de
wellust en de dwaasheid. Over en achter de stam is een groot gordijn gehangen. Men denke aan het
gezegde „by Venusdieren bachter gordyne" zijn. Een duivel met een ladder heeft er de laatste hand
aan gelegd. Misschien is de ladder hier een beeld van het bedrog (overspel). Met de kuifvogel boven
het gordijn wordt waarschijnlijk een Venusgek bedoeld.
Op een bodemverhoging achter de boom staat, in blauwe mantel gehuld en met een orchideebloem als aureool, een soort Anti-Maria. Zij is de koppelares bij uitnemendheid, vrouw Venus. Verscheidene orchideeënsoorten waren bekende aphrodisiaca. De conciliatrix schenkt wijn in een schaal,
d.w.z. Venus schenkt mingenot. De schotel wordt opgehouden door een padachtige duivel, hier een
zinnebeeld van de onkuisheid. Zijn vlerken vormen een combinatie van een orchideebloem en vlindervleugels. Dit komt omdat in de 16de eeuw de benamingen van sommige orchideeënsoorten ook vlinder
betekenden, daar men hun bloemen met vlindervleugels vergeleek.
Beneden de pad komt een katachtige duivel onder het gordijn vandaan. Hij heeft onkuise betekenis
en is tevens een zinnebeeld van de dwaasheid. Het dier toont aan de naakte vrouw en de heilige een vis,
waarin een pijl steekt: twee phallussymbolen. Het stekelvarken rechts achter de wijnschenkster heeft
eveneens een dubbelzinnige functie.
Rechts boven Antonius schuifelt een mannetje voort in een loophekje, waaraan een wijnkan hangt.
Het ventje draagt een kinderjurkje. Het molentje, een stuk kinderspeelgoed, dat eraan bevestigd is,
symboliseert de dwaasheid. Het voorgestelde wil zeggen: de drank maakt de mens tot een klein kind
en een dwaas. Het is voor de heilige een dronkemansverschrikking.
De hagedis naast Antonius is een zinnebeeld van de duivel. Zijn kop gaat schuil in een monnikskap: „Daar was geen kap zo heilig, of de duivel kreeg er zijn hoofd wel in". Het snoer met balletje
aan zijn linkerpoot is een attribuut van losbandige pretmakers. Hier wordt een slechte monnik gehekeld.

NOTEN
^ Zie Van Puyvelde, blz. 16 en Enklaar. Varende luyden, blz. 82. Vrbb. bij Bosch: op het Laatste Oordeel te
Wenen (kleurenrep.: K. Pfister. Hieronymus Bosch. Das Werk. Potsdam 1922, nr 1; op de Johannes op Patmos
(kleurenrep.: Huebner, afb. 1); op de Uruiloft te Kana (kleurenrep.: idem, afb. 7; de mantel is hier in werkelijkheid
heel donker-blauw met iets groens er doorheen). Een vrb. te 's-Hertogenbosch vóór Jeroen: de Maria van de Boom
van Jesse (ca 1420) in de St Janskerk (Mosmans, blz. 202). a ) Dodonaeus, blz. 401, b.
s
) D. W. X, 2, 738 sub Stände!. De Duitse naam is Ständelkraut. Vgl. met „in cujus radice bulbi sunt testiculorum
forma" de namen Cullekenskruyden (Dodonaeus, blz. 394, b) en Sotscullekens (Dodonaeus, blz. 397, a).
*) D. W. X, 2, 739 sub Ständelwurz. Zie ook: H. Marzell. Die Orchideen in der sexuellen Volkskunde, in: Geschlecht und Gesellschaft (Dresden. A. Giesecke) XIV, blz. 211 vlgg.
5
) In de middeleeuwen beschouwde men haar als een duivelin. Vgl. het lied van Danielken {Antwerps liedboek,
nr CLX) en De Vooys. Legenden, blz. 160, noot 3.
*) De Vooys. Legenden, blz. 78. ') Idem, blz. 173. ') Antwerps liedboek, nr II, с 6,4. ·) Idem, nr II, c. 6, 3.
10
) Immink. Spiegel, vs 1665.
11
) Een Aemstelredams amoreus lietboeck, etc. Amsterdam, Härmen Jansz. Muller, 1589, blz. 62.
" ) Antwerps liedboek, nr IX, с 5, 8; CXL, с 8, 4. ^ ) Idem, nr XLIII, с. 5, 6. 1 4 ) Meyling, blz. 259, vs 90.
" ) Everaert XXIV, vs 57 vlgg. " ) schotel, schaal. " ) roos. " ) reuk. " ) in 't. 2 0 ) als had 't.
al
2а
) speciën van vyoletten = een soort viooltje.
) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. " ) Rep.: Tolnay, pi. 30.
Afb. 37. " ) Dodonaeus, blz. 397, a. " ) Kiliaen, blz. 748.
**) Kiliaen, blz. 488. D u s : een orchys die door zijn dunne bladeren aan vogels doet denken en de uitgespreide
vleugels van een vlinder vertoont.
" ) Kiliaen, blz. 748 en 488. " ) W. N. T. XII, 1, 1148. ··) Kiliaen, blz. 488. Vertaling: jong, dwaas mensje.
80
) Kiliaen, blz. 488. Vertaling: ijlhoofdig.
" ) Bijv. Tolnay, pi. 33. i s ) W.N. T. IX, 1172.
as
) Immink. Spiegel, vs 448, 3833. De bijvorm matte.
" ) Zie blz. 175 vlg. " ) M. W. I, 1400; W. N. T. III, 1, 755.
»·) Zie blz. 175. S 7 ) Blz. 195, noot 67 en voor de onkuisheid W. N. T. III, 1, 444 vlgg.
») Blz. 192 ··) Blz. 144 vlg. " ) Blz. 166. " ) Blz. 158 vlgg.
«·) M. W. II, 2072; W. N. T. V, 436. " ) Rep.: Tolnay, pi. 70.
44
) Dit is hij in het eerste couplet van een volksliedje (£>e vrolyke schoorsteenveger, etc. Amsterdam, H. van
der Putte, 1791, blz. 47):
Ik heb den gantsche nagt
Myn zinnen laaten dwaalen,
Aan zoo een holle boom.
Veel vreugde zonder schroom.

111

Vgl. Goethe's Faust I, waar Mephistofeles in de Walpurgisnacht-scène zegt:
Einst hatt' ich einen wüsten Traum;
Da sah ich einen gespaltnen Baum.
Wellicht hangt met deze symboliek het in vele streken van ons land bestaan hebbende geloof samen, dat de kleine
kinderen uit holle bomen komen (Schrijnen I, blz. 246 vlg.; Dijkstra I, sub beam).
" ) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, afb. 29. " ) Rep.: Van Gelder en Borms, pi. III. *') Idem, pi. VII.
" ) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 124. ·*) Rep.: Van Gelders en Borms, pi. V. 50) Chastel, blz. 220
" ) Rep.: ƒ. d.p. K. 1936, blz. 57 vlgg., afb. 2. Fragment: afb. 91. ") Zie blz. 39, noot 101.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 56. " ) Rep.: Friedlander V, Tafel XLIX.
**) Rep.: Tolnay, pi. 118, a. Duidelijker Lafond, bij blz. 57.
" ) Rep.: Lafond, bij blz. 54, onderaan; La Renaissance. Mars-Avril 1936, blz. 25.
" ) Rep.: Lafond, bij blz. 54, bovenaan. Andere aan deze Temptatie verwante en aan Huys toegeschreven schilderijen vindt men gereproduceerd in Apollo, Aout-Septembre 1942, blz. 12 en Karel van de Woestijne. De Vlaamsche
primitieven. Amsterdam 1942, afb. 14.
ίβ
) Rep.: La Renaissance. Mars-Avril 1936, blz. 24.
", 0) Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 14 vlgg.
) Smits (blz. 229) stelt de vraag: „En zou de koppelaarster bij menige bekoring van St Antonius niet9 de duivelmoer e lbeteekenen, die in de volkstaal zoo berucht en aan de magere afhangende borsten kenbaar was "
) In de middeleeuwen waren deze berucht als broeinesten van onzedelijkheid. Zie o.a. Schultz, blz. 67 vlgg.;
Af. W. VII, 2252 vlg. en de aldaar gegeven literatuur; Fokker, blz. 421 vlgg In de 14de eeuw waren in Antwerpen
stoven en bordelen hetzelfde (J. A. Gons. Zeden en criminaliteit te Antwerpen in de tweede helft der XlVde eeuw enz.
Revue belge de philologie et d'histoire VI, blz 189).
" ) Vrbb.: F. Winkler. Der Leipziger Valerius Maximus. Leipzig 1921, blz. 10 en pi. IV; Bulletin de la société
française de reproductions de manuscrits à peintures 11, pi. XLIX; Schultz, fig. 83 en 84. Afb. 92.
·*) Rep.: F. Winkler. Der Leipziger Valerius Maximus. Leipzig 1921, blz. 10.
·«) Bessert und Storck, Tafel 14. Afb. 90.
·*) De uit Antwerpen geboortige Jost de Negker, die van 1508—1544 te Augsburg werkte, plaatste op een
houtsnede voor Antonius twee naakte1 vrouwen, waarvan de één hem een kostbare kan en de ander een soort ciborie
aanbiedt.
Rep.: ГЛе Print collector' s quarterly XXII, blz. 8.
,β
) Rep.: Pantheon 1942, blz. 270, afb. 15. Noordeloos schrijft de miniatuur abusievelijk aan Simon Bening
(1483—1561) toe (Het Gildeboek XXIV, blz. 67).
«') Rep.: Breviarium Grimant,
pi. 948. Afb. 93. ββ) Brits Museum. Add. MS. 38126.
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··) Knipping I, blz. 54. ) Rep.: Lafond, bij blz 91.
" ) Rep.: A. Goldschmidt. Lübecker Malerei und Plastik bis 1530. Lübeck 1889, Tafel 39. Ook: Busch, afbb.
539 en 540.
") Van de confrontaties van St Antonius met vrouwen, die hem trachten te bekoren, wees ik op de ontmoetingen
met de duivel-komngin en haar hofdames, met een koppelares en een of meer meretrices en met de al of niet van een
ander vergezelde vrouw met de beker. Maar er zijn er nog meer. Hij wordt ook getempteerd door badende vrouwen
zonder duivel-komngin of conciliatnx (rep.: Lafond, bij blz. 56, 81 en 91: een schilderij, een gobelin en een gravure,
die na Bosch ontstonden). En door een meretnx, die haar toevlucht bij hem zocht en nergens anders wilde gaan
slapen dan naast Antonius. Deze ging toen m een vuur zitten en nodigde haar uit bij hem te komen, waarna Satan
verdween (rep.: Het Gildeboek XXIV, blz 47; beschrijving door P. Noordeloos op blz. 49 vlgg.). Dat de duivel niet
alleen Antonius in de gedaante van een schone vrouw trachtte te verleiden, blijkt o.m. uit exempelen uit het Bienboec
(Van der Vet. Bienboec, blz. 162 vlgg.).
' 3 ) Men zie over het geloof aan vrouwelijke watergeesten m de Nederlanden: J. W. Wolf. Niederlandische Sagen."
Leipzig 1843, blz. 611; C. Bakker. Watergeesten in en om Broek in Waterland. Eigen Volk I, blz. 5. Naar aanleiding
van het geloof aan vrouwelijke boomgeesten worde opgemerkt: varende vrouwe was in de middeleeuwen o.a. de
naam van een boom; eigenlijk betekende het boomnymph (M. W. IX, 1432). De duivel die volgens een Middelnederlandse legende in de gedaante van een zwarte non onder een boom in een bos aan een ridder verscheen, was waarschijnlijk eigenlijk zo'n boomgeest (Van der Vet. Bienboec, blz. 199). Het geloof aan alven of elfen komt bij de beschouwing van de Boschfiguur niet in aanmerking Zie over deze wezens J. de Vries. Alven en elfen. Volkskunde
XXXVI, blz. 30 vlgg. Justi (blz. 135) zag in de vrouw op ons rechterluik een naakte heks in een holle wilgeboom
(is de boom wel een wilg?). Zij is echter de duivel-komngin als meretnx voorgesteld, en zij kreeg ook haar vorm niet
onder invloed van verhalen over heksen. Fnedlander (V, blz. 96) maakt naar aanleiding van een naakte vrouw op een
Antomustemptatie uit de verzameling Gutmann (rep : Fnedlander V, Tafel XLIX) de opmerking, dat zij „melusinenhaft" uit het water opduikt. Men kan zich voorstellen, dat een ander een stapje verder gaat en zowel in haar als in de
vrouw in de boomstam een melusme zien wil. Maar zo'n wezen is een soort meermin (zie ац Moerkerken, blz. 193).
In een ten tijde van Bosch gedrukt volksboek heeft zij een slangachtige staart (zie Bosch, blz. 90, noot 71). De naakte
vrouw op het rechterluik kan dus geen melusme zijn, evenmin als de vrouw waar Fnedlander het over heeft, daar
deze, hoewel men haar onderlijf niet ziet, duidelijk in het water stáát.
'*) Breviarium Grimani, pi. 1281. In 1465 werd door het Gelderse hof aangeschaft „eynen Waghe, daer myn
Jouffer inne sal leren gaen": Van Hasselt. Maandwerk II, blz. 199.
" ) Theuthomsta, blz. 238.
'·) Rep.: Tolnay, pi. 23; zie Tolnay, blz. 28 en 65, noot 74, waar nog een voorbeeld van het Jezuskind met een
molentje gegeven wordt. Zie voor een andere opvatting Bosch, blz. 127. Een 16de-eeuws gebeeldhouwd naakt kindje
met looprek bevindt zich in de kathedraal te 's-Hertogenbosch. Rep.: J. B. Knipping en M. Gernts. Het kind in
Neerlands beeldende kunst I. Wageningen ζ. j . , afb. 15. Volgens schnjvers (blz. 36) is het jonger dan dat van Jeroen.
Ook de Bocholter Israhel van Meckenem gaf een naakt kindje weer, dat met een molentje speelt. Rep.: Schultz, fig. 229.
" ) Rep.: W. L. Schreiber. Formschnitte und Einblattdrucke in der königlichen Bibliothek zu Berlin. Strassburg
1913, afb. 16.
'·) De Jong. Esbatementen, blz. 133, vs 351. '·) Afb. 41. »») Afb. 131.
el
) Rep.: Apollo Chronique des beaux ans. 1942, nr 14, blz. 12.
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" ) Cesare Ripa. Iconologica of uytbeeldingen des Verstands. Uyt het Italiaens vertaelt door D. P. Pers. Amstelredam 1644, blz. 479. Vgl. Stoett. Spreekwoordenboek II, nr 1535. Is de uitdrukking „hij loopt met molentjes" aan
de symboliek van zo'n stuk kinderspeelgoed ontleend?
e6
ββ
) Stoett. Spreekwoordenboek II, nr 1535.
) Burssens, blz. 113;
Ts. XXVIII, blz. 97.
e8
e9
", 0) Clarisse, vs 717; Af. W. III, 28. ) Champfleury, blz. 94. ) Leviticus XI: 30.
) Rep.: Blum et Lauer, pi. 25. " ) Tuinman I, blz. 27.
'*) Bijv. J. Brassinne. Psautier Liégeois du ХШе siècle. Bruxelles ζ. j . , pi. 21 ; V. Leroquais. Les livres d'heures.
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris 1927, pi. VII: Heures de Thérouanne {Xille s.), Vlaams? Afb. 128. Zie ook
Maeterlinck. Sculpture, blz. 251 (Saint-Martin-aux-Bois).
•3) Zie blz. 141 vlgg.

HOOFDSTUK XIX
DE VIER N A A K T E

DUIVELS

p HET RECHTERLU1K ziet men links beneden drie naakte mannen, van wie de rechtse figuur met
zijn knieën en de middelste met zijn linkerarm een tafelblad ondersteunen. Zij worden daarbij
geholpen door een diabolische k a t , zinnebeeld der dwaasheid en geilheid ^.
De derde kerel bespeelt een soort t r o m p e t , die uit twee gedeelten bestaat, welke in elkaar
passen 2). Is het een charge op een uitschuif baar blaasinstrument, dat 15de- en 16de-eeuwse muzikanten
gebruikten 3)? Of is het de trompe waarvan Ruusbroec vertelt, dat hij uit twee stukken bestaat: „Gelikerwis dat die stucken van eenre trompen . . . . gevoecht werden te gadere . . . . 4 ) ? In elk geval is de man
een blazer op een trompet of een bazuin, d.i. een tromper 5). In hem hekelt Bosch weer de speelman,
te meer daar „trompen" bedriegen betekende 6). Een synoniem van „basune, trumpe en trumpet"
was claret7), wat ook de naam van een wijnsoort was 8 ). Wij zullen straks zien, dat de voorstelling
der vier naakte duivels (de vierde ligt rechts van de tafel op de grond) in het bijzonder een hekeling
van de gulzigheid is. Het is daarom heel goed mogelijk, dat Bosch ook aan deze woordspeling gedacht
heeft. De г о о к die uit de trompe komt, geeft aan het instrument een diabolisch karakter.
De man draagt een k a p m a n t e l m e t e e n l a n g e s t a a r t . Zo'n hoofd- en schouderbedekking sierde in Jeroens tijd zowel geestelijke als wereldlijke personen. Een monnik draagt hem
op een Carnavalsvoorstelling van Bosch 9) en op Bruegels Dood van Maria 1 0 ). De Zuidnederlandse
Meester met de Gouden Ranken schilderde omstreeks 1440 eenfluitspelendeherder met zo'n kapu)·,
en een man, die zich aan een vuurtje warmt, draagt hem op een aan Bosch toegeschreven Aanbidding
door de Herders12). Ook bij onze tromper is hij een wereldlijke hoofd- en schoudertooi. De
p e n n i n g , welke er op steekt, is een speelmansdistinctiefl3). De muzikant van de Hooiwagen
heeft ook zo'n insigne op zijn kapmantel. Hier is echter de staart niet te zien14). Hekelt Jeroen in het
duiveltje, dat op zijn Johannes op Patmos een schouderkap met staart en schildje draagt, eveneens
een speelman 16)?
Aan de trompe hangt een w о г s t j e, een zinnebeeld van zwelgzucht en losbandigheid (in het
bijzonder van Vastenavondpret)1β). Van onder de kapmantel komt een doorzichtige s l u i e r te
voorschijn. De man is sluierachtig, een aequivalent van treuzelachtig l 7 ). Sluyeren betekende traag
zijn 18 ) en sluyeringe treuzeling19).
Deze figuur van een naakte man met een schouderkap heeft Bosch ontleend aan de vele afbeel
dingen van op een dergelijke wijze geklede kunstenmakers voornamelijk in middeleeuwse handschriften.
Zo wordt een speelman, die met een leeuw vecht, zowel op een sculptuur in de Munster te Straats
burg 20) als op een Engelse miniatuur21) (begin 14de eeuw) voorgesteld met een kort kapmanteltje
over zijn naakt lichaam. Een Italiaanse miniatuur uit de 14de eeuw vertoont een jongleur, die alleen
een kort manteltje draagt 12 ). Treffend, ook in houding, is de overeenkomst van de tromper met zo'n
kunstenmaker, die op een andere Engelse miniatuur (Ormesby Psalter, eveneens begin 14de eeuw)
in plaats van een trompet een gevleugeld ornament aan de mond houdt 2a ).
Een anoniem Nederlander heeft ook naar,dergelijke voorbeelden gewerkt. Een houtsnede, die
waarschijnlijk in 1482 bij Gerard Leeu te Gouda gedrukt werd, stelt de hel voor 24 ). Op een muur
zitten enige duivelen, waarvan er één veel gemeen heeft met de onze. Ook hij heeft een trompet en op
zijn kapmantel een speelmansinsigne, hier in de vorm van een schildje. Het is niet zeker of de kap een
staart heeft, hetgeen men ook kan zeggen over de kap van de 'n penning dragende muzikant op Jeroens
Hooiwagen.
De middelste naaktfiguur ondersteunt de tafel met zijn linkerarm. Zelf leunt de man op een
к г u к. In de 16de eeuw kende men reeds de uitdrukking „op krukken gaan" in de zin van: er slecht
aan toe zijn 2 6 ). Zijn l i n k e r b e e n steekt in een bier- of wijnkruik. Wij hebben hier te maken met
de inbeeldbrenging van de uitdrukking „sinen poot steken in" 2 e ), d.i. zich ergens mee bemoeien.
De man „bemoeit zich" met bedwelmende drank, hij is een drinkebroer. Poot betekent hier eigenlijk
„hand" 2 ') en op een in de trant van Bosch geschilderd Laatste Oordeel28) is een zatlap afgebeeld,
die dan ook zijn hand in een drinkkan gestoken heeft. Poot in de betekenis van „been" op ons drieluik

O

114

is natuurlijk een woordspeling. Een andere Antoniustemptatie van Jeroen geeft ook een duiveltje
te zien met zijn been in een kan 2e). Ook hier hekelde hij iemand, die aan de drank verslaafd is. In
Duitsland kende men een dergelijke voorstelling. Een illustratie bij het Middelhoogduitse leerdicht
Der wälsche Gast, in een handschrift dat omstreeks 1400 in het westelijk deel van Zuid-Duitsland
vervaardigd werd, toont ons een gehoornde duivel, wiens rechterpoot in een pot steekt 30). Heeft ook
in het Duits de woordspeling bestaan? Gebruikte men de uitdrukking seine Pfote, seinen Fusz, sein
Bein haben in?
Bij het ontwerpen van de kruklopèr hebben waarschijnlijk afbeeldingen van Saturnus hun invloed
doen gelden. Deze werd naakt voorgesteld, met een getande sikkel in de ene en een kruk in de andere
hand 31). De sikkel vinden we terug in het gebogen zwaard van de man, wie naast de manke de hals
afgesneden wordt. Saturnus werd ontmand. Kan de gedachte hieraan of het zien van afbeeldingen
van de verminkte god Bosch op het idee gebracht hebben zijn sujet een o n o n t w i k k e l d of
m i s m a a k t s c h a a m d e e l te geven? Is de man gecastreerd? Er zijn echter geen voorbeelden
van bekend, dat deze straf in de 15de en 16de eeuw in de Nederlanden toegepast werd, terwijl we toch
vrij goed over de strafien ingelicht zijn. Wel heet het, dat een persoon op Bruegels Justitia wegens
overspel of verkrachting gecastreerd is ^), maar duidelijk is de voorstelling niet en de geleverde voorbeelden van ontmanning spelen zich niet in de lage landen af, behalve de episode uit Bredero's Moortje,
maar deze is klassieke import. Wel bestond in het Westerlauwerse recht de castratie, nl. voor hen die
zich aan tegennatuurlijke misdaden schuldig gemaakt hadden 33), maar dit recht werd in de 12de en
13de eeuw toegepasta4). Het is daarom onwaarschijnlijk, dat de kruklopèr ontmand is, tenzij men
aan wil nemen, dat Bosch het motief niet aan zijn eigen tijd ontleende.
Aan zijn rechterbeen is een sluier of s 1 e e ρ gebonden. Een ander woord voor sleep was in het
Middelnederlands: slooye 3 5 ). Het werkwoord slooyen betekende slepen 3 e ) ) terwijl het benoorden
het IJ opgetekend is in de zin van waggelend lopen van een dronkaard 3 7 ). In de 17de eeuw gebruikte
men het scheldwoord slooipoot 3 8 ). De man is zo'n slooipoot, d.i. een waggelende dronkelap, ook is
hij een sleper, in de betekenis van impotent persoon *·). Het onontwikkelde of mismaakte schaamdeel
bewijst, dat Bosch ook aan dit tweede woord gedacht heeft.
De derde man bij de tafel wordt door een katachtige duivel de hals afgesneden. Een dergelijke
voorstelling gaf Jeroen ook op een helletafreel en een Laatste Oordeel ***). De к a t is een symbool
van de dwaasheid en onkuisheid, die een zondaar doden naar lichaam en ziel.
De naakte ongelukkige, op zich zelf weer een duivel, houdt met zijn in een ijzeren handschoen
gestoken rechterhand een sierlijk z w a a r d omklemd. Is hij een zwaarddanser, één dier speellieden
die door de middeleeuwer voor bondgenoten van de duivel gehouden werden 41)? Ook zwaarddansers
behoorden in de 16de eeuw tot hen, die op de Vastenavondfeesten hun kunsten vertoonden. Niet
alleen zij, maar ook trompetters, tamboerijn- en luiteslagers vrolijkten in 1522 het Carnavalsfestijn op,
dat te Arnhem gegeven werd ter ere van de hertogin van Gelre 42). Ook mannen die met een zwaard
kunsten vertoonden, traden voor de hoge heren op.
Hertog Albrecht van Beieren (eind 14de eeuw) vermaakte zich eens met drie speellieden, „d'een
met een zwaert, dat ander met een gheterne 43) ende dat derde zane" **). Schilderde Bosch een soortgelijk drietal? Is zijn kruklopèr dan een zanger? De mond is echter gesloten. Of is hij eenvoudig een
zwervende bedelaar, die voor de twee kunstenmakers het geld ophaalt? Wij zagen reeds dat er geen
scherp onderscheid bestond tussen zwervende kunstenmakers en mendici.
Noch bij Jeroen, noch bij hertog Albrecht behoeft de zwaarddrager een zwaarddanser te zijn.
Bij de laatste kan hij kunstjes met zijn wapen gemaakt hebben a) en de schilder gaf wel eerder een
zwaardvéchter (ook een varende 4e)), die in de strijd het onderspit gedolven heeft, dan een zwaarddanser. Hierop wijzen de ijzeren handschoen en het feit dat de man gevochten heeft. Zwaardvechters,
die de Meester E. S. en de Meester van het Huisboek afbeeldden, hanteren ook dergelijke korte, gebogen wapenen 47).
Bosch gaf bij de tafel drie varenden: een muzikant, een zwervende bedelaar (minder waarschijnlijk
een zanger) en een zwaardvechter. Misschien juist d r i e onder invloed van het stereotiepe motief
der drie speellieden 48 ).
Dat de mannen n a a k t zijn, heeft ook zijn betekenis.
Pretmakers gaven in de herberg, als zij het gelag niet konden betalen, wel hun kleren als pand 4e).
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Zij „ontossen" zich dan, zoals de term luidt 6 0 ). Als de lente gekomen is, raadt een dichter hun aan:
„Vercoopt nu u cleeren, al bier voer tghelt" и ) . „Het gaat er niet wel. Daar men de klederen vermaakt
aan de bel" (d.i. een uithangteken van een herberg) luidde een spreekwoord 5 2 ). Ook verdobbelde men
zijn „dos" S 3 ). Wil Jeroen met de naaktheid aangeven, dat het drietal zijn kleren verloren heeft door
een losbandig leven? Misschien dacht hij ook aan de termen „naeckte boeven" en „bloote boeven",
16de-eeuwse benamingen van 'trapalje uit 's-Hertogenbosch en omgeving 6 4 ). Naakt betekent daarin
berooid Б 6 ), evenals in naecte ridder, een 16de-eeuwse bedelaarsaanduiding in de Nederlandse be
werking van het Liber Vagatorum 6 e ) . Hun naaktheid kan dus hun armoede demonstreren, waartoe
zij door een losbandig leven vervallen zijn.
De mannen verkeren misschien in een sfeer van Vastenavondpret Б7 ). Met Vastenavond gaf men
wel alles uit wat men had, vandaar dat genoemd feest vaak met de armoede in verband gebracht werd.
Zo zei men in 1526 van de Gentse Vastenavondskeizer, dat hij een pelgrimstocht gedaan had „tot
sente Reynuuts" 5 8 ), dat hij kwam van Beystiervelt 6e ), arriveerde te Royghem ^0) en reisde naar
Sparijcke β 1 ). Er bestond een spreekwoord „Vastelavonds gezellen zyn Heeren van Cortryk" β 2 ). En in
een 16de-eeuws tafelspel van de Vasten en de Vastenavond zegt laatstgenoemde:
Al souden wy morgen sijn beroeyt,
Soo moet die Vastenavonts eer sijn bewaert e 3 ) .
Heeft de naaktheid der drie zwervers niet alleen een symbolische betekenis, maar is zij ook aan
de werkelijkheid ontleend? Blijkens eerder genoemde 14de-eeuwse afbeeldingen traden in West- en
Zuid-Europa nl. kunstenmakers wel naakt op. In de tweede helft der 15de en de eerste der 16de eeuw
stelden soms bij tableaux-vivants, welke in de Nederlanden ter gelegenheid van de intocht van vorsten
gegeven werden, naakte vrouwen godinnen voor of zwommen zij als sirenen in het water M ) . Waar
schijnlijk behoorden zij tot de klasse der varenden. Of de Leidenaars, die in de eerste helft van de 16de
eeuw met Vastenavond een soort dans of volksspel (de dril spullen) vertoonden en van wie één „unvoorzien van clederen" was, ook kunstenmakers waren e5)? Het kunnen wel gewone Vastenavondvierders geweest zijn. In Duitsland liepen dezen ten minste, omstreeks 1500, wel naakt rond β β ) . Uit
het bovenstaande blijkt, dat het mogelijk is, dat de drie zwervers met Vastenavond naakt het publiek
vermaakten.
De krukloper, de zwaardvechter en het katachtige wezen ondersteunen het blad van een tafel.
Daarop staat een bier- of wijnkruik, waarin een v a r k e n s p o o t j e steekt *'). Dit laatste is een
symbool van de zwelgzucht, in het bijzonder op Vastenavond e 8 ) . De k r u i k is een zinnebeeld
van het volop drinken: een op een stok gestoken kan sierde soms een herberg e 9 ) .
De combinatie van kan en varkenspootje treft men ook aan op Bosch' tekening van pretmakers
bij een tafel ' 0 ), op een Antoniustemptatie van een imitator 71 ) en op de afsluiting van het middenkoor
der St-Jacobskerk te Utrecht (waarschijnlijk anno 1527). Daar ziet men een welgedaan paar, waarvan
de man in zijn rechterhand een varkenspootje en de vrouw in haar linker een bier- of wijnkan houdt:
symbolen van overvloedig eten en drinken n).
Verder liggen op de tafel twee r o n d e b r o o d j e s . Ze lijken op bollen, dat zijn cirkel
vormige, bolle broodjes, welke Hildebrand's Keesje nog kende als Vastenavondspij s ' 3 ) . Naar zo'n
bol hapt een man, die op een voorstelling van pretmakers, waarschijnlijk meifeest-vierders, waaraan
een originele Bosch ten grondslag ligt, in een grote doedelzak zit 7 4 ) . Het aan een touw4opgehangen
voorwerp, waarnaar enige inzittenden van Jeroens Schuit met Pretmakers hun monden opensperren,
is er misschien ook een 7 5 ), evenals het broodje, dat aan een stok boven het hoofd van een door Huys
geschilderde oude vrouw bungelt 7 e ). Zulke bollen liggen aan de voeten van een door P. Aertsen ge
penseelde boer, die in een lege drinkkan kijkt, bij een worst op de grond 7 7 ) . Kleinere bakt een vrouw
op Bruegels Strijd tussen de Vasten en de Vastenavond en draagt een Vastenavondvierder aldaar op
een tafel 7 e ) . In een 16de-eeuws referein scheldt men monniken uit voor „keyaerts 79 ) metten gheschoren cranse" en voor „witte bollen", welke laatste uitdrukking wel een zinspeling zal zijn op hun
kale kruin én op de broodjes 80 ). Deze voorbeelden maken het aannemelijk, dat Bosch „rondjes"
een symbool zijn van het vele eten, o.a. met de Vastenavond.
De tafel is bestrooid met b l a d e r e n e n b l o e m p j e s . Blijkens een van de hand van
Geraert Vorselman in 1599 verschenen kookboek, placht men in de 16de eeuw in de lente en de zomer
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de tafel daarmee te bestrooien β1 ). Het is heel goed mogelijk, dat men dit reeds met de Vastenavond,
in de tweede helft van Februari dus, deed met de eerste bloempjes die Moeder Natuur het verschijnen.
Volgens de middeleeuwer begon immers reeds eind Februari de Lente, blijkens het volgende citaat
uit een 15de-eeuwse rijmalmanak:
24
25
26
27
28

f.
g.
Α.
b.
с

Dits de dach van sente Mathijs.
Up desen dach, des sijt wijs ^),
So comt de soete lentin in,
Die es des somers broederkin.
Dits van Sporcle dachterste dach 8 3 ).

Zo begrijpt men, dat het Spel van de Winter en de Zomer, waarvan de handeling eigenlijk in Mei
thuishoort, in 1539 te 's-Hertogenbosch op Vastenavond gespeeld kon worden **).
Onder het tafellaken kruipt een p a d a c h t i g d i e r vandaan. Het symbohseert de onreinheid
der spijzen.
Het is duidelijk, dat Jeroen met deze voorstelling armzalige kunstenmakers en bedelaars wilde
hekelen, die, waarschijnlijk met Vastenavond, verteren wat zij hebben om hun zwelg- en drankzucht
te bevredigen 8 6 ).
Het dragen van een r o n d e t a f e l m e t v o e d s e l of (en) d r a n k komt meer bij Van
Aken voor, en in navolging van hem gebruikte ook Bruegel het motief 8 e ). Het op een originele Bosch
teruggaande schilderij der Camavalvierders in een zaal geeft drie mannen weer, bij wie de houding
van de linker veel gemeen heeft met die van de tromper. Zij torsen een tafel, waarop een doedelzakspeler zit. Hij heeft een wijn- of bierkruik naast zich staan. Een andere kruik is omgevallen en het
vocht vloeit in de mond van één der dragers 87). Hetzelfde werk vertoont een vrouw, die op haar hoofd
een tafel draagt, waar een grote vis op ligt. Zij symboliseert waarschijnlijk de Vasten. Op Bruegels
Strijd loopt een man in het gevolg van de Vastenavond met een tafel met broodjes en wafels op het
hoofd 88). Terwijl op het Lissabonse drieluik het tafelblad geen poten bezit, heeft het ze wèl in de andere
drie gevallen, maar weer niét op Bruegels Dulie Griet. Daar dragen duivelen tafelbladen, waar bekers
op staan 89). In al deze voorbeelden vertelt het blad met wat er op is, iets van drager of dragers. In
twee gevallen (Bosch' Carnavalsscène; Bruegels Strijd) hebben we met Vastenavondvierders te doen •"J.
Achter de „slooipoot" sluipt onder het tafelblad een l u i p a a r d . Ook dit dier is een symbool
van zonden. In de Oudheid was hij een zinnebeeld van de onkuisheid 91). Misschien kende men ook
in de middeleeuwen deze betekenis en plaatste Bosch hem daarom in zijn Tuin van de Wellustβ2).
Op Franse voorstellingen uit de 15de eeuw rijdt de Woede er op 9Э ). Hij werd een symbool van de
duivel, doordat Johannes in zijn Openbaring van het beest dat uit de zee opkwam, meedeelt: „haer
lijf was als eens lupaerts lijf" B i ). Daarom leest men in Des coninx summe: „recht so die lupaert menichfout is van vlecken of sproeten, also is die duvel menichfout van kunsten ende van listen, die luden
mede te bedryeghen ende te tempteren" 9 5 ). Jeroen zal verder de naam in verband gebracht hebben
met het werkwoord lupen, hetgeen verraderlijk overvallen betekent9e).
Het monster dat rechts van de tafel op de grond ligt, bestaat uit een buik, die te gelijkertijd hoofd,
borst, rug en achterwerk is, en twee beentjes, welke in één zeer grote schoen gaan. In de buik steekt
een groot mes. We hebben hier te doen met een combinatie van spreekwoordelijke uitdrukkingen.
Voor h o o f d - b o r s t - r u g - a c h t e r w e r k - b u i k geldt een spreekwoord in de trant van
het volgende, dat van een dikke veelvraat werd gezegd: „Het is gat aan kop, en buik aan borst" 97).
Voor het m e s i n d e b u i k kan verwezen worden naar het spreekwoordelijk gezegde „Ну houd
hem 't yzer in den buik", terwijl voor ijzer ook wel mes gezegd werd 9 8 ). Dit betekent: hij laat hem in
de ellende, waarin hij hem heeft gebracht. Met „hij" bedoelt Bosch natuurlijk de duivel van de gulzig
heid.
Misschien heeft de schilder ook aan woorden als Jan Driebuijck 9 9 ), buikbeest100) of verbuyckte
dronckaerts sot 101 ) gedacht, altemaal 16de- of 17de-eeuwse scheldwoorden voor hen, die van hun
buik een afgod maken. Of aan die andere 16de-eeuwse scheldnaam: Gherrit Cnolhaen 1 0 2 ), d.i. iemand
die veel van „Cnol", een zekere biersoort, houdt. De buik heeft de vorm van een knol, terwijl de veren
op de muts van het monster die van een fazantenhaap zijn. Met een oor en wat haar heeft de schilder
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van de buik (romp) een hoofd gemaakt. Een andere naam voor buik was in de 16de eeuw trouwens
„bollekin" 1 0 3 ) .
Op het lichaam prijkt een „ o p e n ζ а к m u t s" 10*) met een lange strook. Nergens elders
schijnt deze versiering bij een zakmuts aangebracht te zijn, zodat Bosch er wel een geheimzinnige
bedoeling mee gehad zal hebben. De hoofddracht is gesierd met twee v e r e n v a n e e n f a z a n t e n 
h a a n . Ter andere plaatse zijn voorbeelden gegeven van de haneveer als symbool van de zotheid en
de vechtlust 10B ). We hebben hier echter met de veren van het mannetje van een fazant te doen. Ook de
soldaat-zwerver van het middenpaneel draagt er een op zijn hoed, terwijl uit de kap van een duiveltje
op het Laatste Oordeel van Bosch te Wenen er twee steken l o e ). De fazant gold en geldt als een
lekkernij 1 0 7 ) . Men vindt hem in middeleeuwse rekeningen en andere stukken veelvuldig als spijs der
hoge heren genoemd l o e ). Verder was een op een hoed of muts gestoken veer een zinnebeeld van over
dadig leven blijkens de uitdrukking „veer voeren", d.i. prachtig, overdadig leven 1 0 9 ). Deze symboliek
ligt waarschijnlijk ook in het bij Bredero voorkomende woord vederhanckz, dat grote hans met een
veer op de hoed betekent 1 1 0 ). Mogen wij uit het feit, dat de fazant een lekkernij en veer voeren een
synoniem van overdadig leven was, niet opmaken dat bij Jeroen een fazanteveer de zwelgzucht
symboliseerde?
Het monster heeft zijn b e i d e b e n e n gestoken i n é é n g r o t e s c h o e n met een dikke
houten zool, zoals in de 15de eeuw wel meer gedragen werd 111 ). Het lijkt er veel op, dat de man slechts
één voet heeft. Leefde hij op een grote of hoge voet112)? Genoemd lichaamsdeel is zowel groot als
hooggeplaatst, het laatste wegens de dikke houten onderlaag.
De man is waarschijnlijk iemand die overdadig en op een te grote voet heeft geleefd, die zich in
het bijzonder aan de zwelgzucht overgegeven heeft en dientengevolge door de duivel in de ellende
gestort is 113 ). De naaktheid kan ook hier weer de armoede symboliseren.
Reeds eerder werd de overtuiging uitgesproken, dat afbeeldingen van monsterwezens, in wier
bestaan men in de middeleeuwen geloofde, Bosch op het denkbeeld gebracht hebben van sommige
duivelfiguren. Zulke beschrijvingen en afbeeldingen van schepselen, wier romp tevens als hoofd dienst
doet 114 ), en voorstellingen van creaturen, wier hoofd op het onderstel rust 115 ), kunnen de schilder
het idee aan de hand gedaan hebben van de borst-rug-achterwerk-buik-combinatie, welke tevens als
hoofd fungeert. Men geloofde echter ook, dat er mensen bestonden, wier hoofd en romp normaal
waren, maar die slechts één been hadden, dat in een grote voet uitliep. Men noemde hen Sciopodes,
ook wel Monoculi 1 1 β ). Ook Maerlant was van hun bestaan overtuigd. Zij werden in de middeleeuwen
vaak afgebeeld 117 ). Bosch gaf in zijn liggend monster een soort combinatie van de één-voet-mens en
de zonder-hoofd-mens. 't Is merkwaardig, dat Maerlant deze beide wezens juist na elkaar beschrijft118).
In de voorstelling der vier naakte duivelen hekelt Jeroen wel in het bijzonder de gulzigheid.
Ook onze schrijvende moralisten voeren heftig uit tegen de buikaanbidders. Zo leest men in de prozatekst van De spiegel der sonden: „Deze afgoderie is voel 1 1 β ) arger dan daer die heydene in leven Want
die heyden aenbeden gout, silver of gesteente Ende die gulsige minschen aenbeden oeren 1 г а ) vuylen
buyck boven gade 1 2 1 ) den scepper, die niet en is dan eerde, mist 1 2 2 ) ende vuylheit" 1 2 3 ). Men krijgt
de indruk, dat deze schrijvers vooral te velde trekken tegen de gegoeden, die zich al te zeer aan het
genot van spijs en drank overgeven. Bosch echter hekelt, althans in de mannen bij de tafel, armoedige
varenden, die de spaarzaamheid niet kennen, maar wat zij ontvangen, offeren aan de buikgod. Dat de
schilder deze satire zo dicht plaatste bij de verleidingsscène, komt misschien, omdat
die sonde der luxuren
Geboren is te menigher uren
Ute der gulsheit ende gevoet 124 ).
KORTE

SAMENVATTING

Van de drie naakte mannen links op de voorgrond hekelt Bosch in de bazuinblazer een speelman.
Bij het muziekinstrument moet men denken aan de woorden trompe en claret. Het eerste typeert
's mans oneerlijkheid, het tweede zijn drankzucht. De rook die uit de bazuin komt, geeft er een diabolisch karakter aan. De kapmantel is een wereldlijke hoofd- en schoudertooi en de penning er op een
speelmansdistinctief. Het worstje aan de bazuin is een zinnebeeld van zwelgzucht en losbandigheid, in
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het bijzonder met de Vastenavond. De doorzichtige sluier, die van onder de kapmantel te voorschijn
komt, wil zeggen dat hij traag is.
De middelste naaktfiguur leunt op een kruk. Dit betekent, dat hij er slecht aan toe is. Zijn linkerbeen steekt in een bier- of wijnkruik: hij is een drinkebroer. Het onontwikkelde of mismaakte schaamdeel wijst op zijn impotentie. Ook de sleep of sluier aan zijn rechterbeen doet dit, maar Bosch gaf er
tevens mee te kennen, dat hij een waggelende dronkelap is. De man is een zwervende bedelaar, misschien
een zwervende zanger.
De derde naakte man wordt door een katachtige duivel, een symbool van de dwaasheid en de
onkuisheid, de hals afgesneden. Zijn ijzeren handschoen, het sierlijke zwaard en het feit dat hij gevochten
heeft, kunnen er op wijzen, dat hij een zwaardvechter is.
De naaktheid der drie varenden (op zich zelf weer duivels) demonstreert hun armoede, ontstaan
door een losbandige verkwisting, waarschijnlijk met Vastenavond. Het is mogelijk, dat hun naaktheid
ook aan de werkelijkheid ontleend is en dat zulke zwervers tijdens de Carnavalsdagen naakt het publiek
vermaakten.
De krukloper, de zwaardvechter en een tweede katachtige duivel (symbool van dwaasheid en geilheid) ondersteunen een tafelblad. Daarop staat een bier- of wijnkruik, een zinnebeeld van het volop
drinken. In de kruik steekt een varkenspootje, symbool van de zwelgzucht, vooral met Vastenavond.
Verder liggen op de tafel twee ronde broodjes, zinnebeelden van het vele eten, in het bijzonder tijdens
het Carnaval. De tafel is bestrooid met blaadjes en bloempjes, misschien de eerste die Moeder Natuur
in Februari laat verschijnen. Zulk een tafelversiering kwam in de 16de eeuw meer voor.
Het padachtige dier dat onder het tafellaken vandaan kruipt, symbohseert de onreinheid der
spijzen. Het ondersteunen van een tafelblad met voedsel en drank wijst er op, dat de dragers zich overgeven aan de zonde van de gulzigheid. Achter de krukloper sluipt een luipaard, hier een zinnebeeld
van de duivel, die de mens verraderlijk overvalt.
Bosch hekelt met deze voorstelling armzalige kunstenmakers en bedelaars, die, waarschijnlijk
met Vastenavond, verteren wat zij hebben om hun zwelg- en drankzucht te bevredigen.
Rechts van de tafel ligt op de grond een monster, welks buik te gelijker tijd hoofd, borst, rug en
achterwerk is: het is een dikke veelvraat. Misschien heeft Jeroen hier ook nog aan zekere scheldwoorden
voor buikaanbidders en drinkebroers gedacht. In de buik steekt een mes, d.w.z. de duivel der gulzigheid
heeft de man in het ongeluk gestort. Welke bedoeling de schilder met de open zakmuts met lange strook
gehad heeft, ligt in het duister. De muts is gesierd met twee veren van een fazantenhaan, misschien
symbolen van de zwelgzucht. Het monster heeft zijn beentjes, die waarschijnhjk in één grote voet uitlopen, gestoken in een enorme schoen met een dikke houten zool: leefde de man op een grote of hoge
voet?
Bosch hekelt waarschijnlijk in hem iemand, die overdadig en op een te grote voet heeft geleefd,
die zich in het bijzonder aan de zwelgzucht overgegeven heeft en dientengevolge door de duivel in de
ellende is gestort. De naaktheid kan ook hier weer armoede symboliseren.
Jeroen heeft deze satire misschien zo dicht bij de verleidingsscène geplaatst, omdat, naar de mening
van middeleeuwse moralisten, de Gula dikwijls de oorzaak is van de Luxuria.
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" ) Niet geheel juist is de mening van Van Schelven (blz. 28): „blijkbaar worden hier tafelgenieters gestraft
met Tantaluskwellingen,'
ze mogen zien en ruiken maar niet proeven".
ββ
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2
3
" ) Poot III, blz. 250. · ) Rep.: Tolnay, pi. 71. · ) Mâle. Art religieux, blz. 360.
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) Van Moerkerken, blz. 205. Voorbeelden vindt men in miniaturen uit een handschrift (ca 1375) van Maerlants
Der Naturen Bloeme (rep.: Byvanck en Hoogewerff I, pi. 62); Le livre de Marc Paul (einde 14de eeuw; rep.: Livre de
Merveilles. Marco Polo, Odoric de Pordenone, Mandeville, Hayton etc. Reproduction des 265 miniatures du manuscrit
français 2810 de la bibliothèque nationale. Paris z. j . , afb. 35); een Zuidnederlands bestiarium van het eind der 15de
eeuw (rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 156); Le livre des merveilles van Jean de Mandeville (15de eeuw, rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 148); in Frans beeldhouwwerk, o.a. aan de Kathedraal te Sens (rep.: Witkowski I, afb. 544, vgl.
afb. 375 en 376) en in een eind-15de-eeuwse houtsnede uit Schedels Liber Chronicarum (afb. 95).
lle
) Maerlant, b. I, vs 314—321 en 321—327.
и») v e e l . iao) h a r e n - ui) G o d e - is«) m e s t
lia
) Verdam II, kol. 25. Zie ook: C. G. N. de Vooys. Bijdrage tot de kennis van het middeleeuwse volksgeloof.
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. I, blz. 362; P. Leendertz. Het Middelnederlandsche leerdicht Rinclus.
Amsterdam 1893, str. 48; De Weert, blz. 113; Tinbergen. Summe, blz. 281, 282, 283, 285 en 478.
li4
) Geboren en gevoed is uit de Gula. Verdam I, blz. 6: vs 179 vlgg. Zie ook: De Weert, vs 1272 vlg.
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HOOFDSTUK XX
DE STAD EN H E T P A A R OP DE VIS

I

op DE ACHTERGROND van het rcchterluik heeft de duivel-koningin haar paleis. Van de muur,
die de stad omringt, zien we een gedeelte, dat met twee uitheemse bastions versterkt is. Het rechter
wordt bekroond door een spits in k a l e b a s v o r m , voor Bosch een kenmerk van de Oosterse
architectuur en het diabolische. Wat achter de muur ligt is, evenals de twee molens buiten de stad,
typisch Nederlands. Zo gaf Jeroen ook Jeruzalem weer als een Brabants stadje, dat hij door enige
zuilen, een beeld op een zuil, een vlag met een halve maan en een vreemdsoortige toren een Oosters
karakter trachtte te geven ^ . Een exotisch poortgebouw met toren plaatste hij bij een inheems stadje
op de achtergrond van een andere Antonius-temptatie 2 ).
Eenzelfde procédé paste hij op het rechterluik toe. De h a l v e m a a n vindt men ook hier.
Op een zuil, welke deel van de muur uitmaakt, knielt een Atlasfiguur, die een bol draagt, waarop een
roze vlag met een gele halve maan wappert. De halve maan geplant op de aardbol wil zeggen dat de
hele wereld in zonden verloren ligt. Ook op de staak, die uit de kalebas omhoog steekt, staat dit embleem. In beide gevallen suggereert het niet alleen een Oosterse sfeer, maar is het tevens een zinnebeeld
van het duivelse en van losbandige pretmakerij 3 ).
Op het linker bastion liggen brandende takken, welke v u u r en r o o k verspreiden. Vuur is
immers het symbool van de vleselijke liefde, rook dat der onzuiverheid. In de m a n, die door de
duivels in het vuur gehangen is, hekelt Bosch de onkuise mens.
N DE STAD

Dat luxurie is een vier,
Ende die mensche ter werft hier
Is stro of stoppe, dat lichte ontstect 4 ).
De v o g e l op de tak en de obscene b e k r o n i n g v a n h e t b a s t i o n verduidelijken de
bedoeling.
Op de kalebas staat een staak, waaraan een dwarshout bevestigd is, dat door middel van een
touw op en neer bewogen kan worden. Aan het andere einde van het dwarshout hangt een watervat.
Het geheel is een ρ u t g a 1 g 6 ), die ook Bruegel afbeeldde op zijn Gula en wel naast een mensenhoofd
in de vorm van een molen *). Het eerste is daar een symbool van de drankzucht, het tweede van de
vraatzucht, en blijkens een drinkkan, bevestigd aan een stok, welke uit een oor van het „hoofd" steekt,
van de zwelgzucht in het algemeen ' ) . De uil op de molen symboliseert de dwaasheid 8 ), waarvan
de molen zelf ook een zinnebeeld is.
Het woord betekende nl. in de 16de eeuw een dwaas *). De sociëteit Momus te Maastricht draagt
nog een draaiende molen in haar wapen 10 ). Als Bruegel op zijn Heks van Mallegem de zotheid hekelt,
tekent hij een man, die een zak graan naar een watermolen draagt 11 ); „hy heeft ter moolen geweest"
verklaart Sartorius door: in insanos competit 12 ). Ook hier is het kasteel van de mulder een symbool
van de dwaasheid 13 ), evenals in de zegswijze „van den molen bestoven zijn", d.i. zich mal aanstellen " )
en in de zin „ick sie wel dat touwent te deghe den muelen draeyt" 15 ). In de uitdrukkingen „een slag
(klap, tik) van de molen weg hebben" en „de molen is (loopt, staat) door de vang", is de pittoreske
verfraaiing van het landschap op zich zelf geen zinnebeeld van de Stultitia, maar zij komt er toch mee
in aanraking. Op de betekenis van het kindermolentje is reeds gewezen.
Bij Bosch ziet men zelfs t w e e m o l e n s , een vóór en een achter de stad. Het lijken symbolen
van de zwelgzucht en de dwaasheid, terwijl de putgalg waarschijnlijk een zinnebeeld van de drankzucht levert. Combineren we deze voorstellingen met die van de opgehangen man, dan constateren we,
dat Jeroen ook hier de Luxuria en de Gula doet samengaan. Links van het molen-hoofd bij Bruegel
hangt een man aan een galg boven struikgewas. Staat dit in brand? Als het zo is, gaf Bruegel eenzelfde
combinatie als Bosch. Van rookwolken valt op de reproductie echter niets te bespeuren, zodat de
betekenis wel een andere zal zijn.
Bij een putgalg rust het dwarshout soms in een mik l e ). Die mik heeft Jeroen misschien op het
idee gebracht om op de staak een halve maan te plaatsen.
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Het motief van de molen bij een stad bracht de schilder eveneens in toepassing op de achtergrond
van een Helletafereel 17 ), van een Aanbidding der Koningen 1 8 ) en op een Kruisiging 19 ).
Op de muren verdringt zich een grote schare volks, die naar een gevecht ziet van d r a k e n met
naakte mannen, dat zich afspeelt in de stadsgracht. Met de draak in de Openbaring van Johannes
wordt de duivel bedoeld. Ook in Rederijkersstukken representeert hij Satan. Zo leest men in het Spel
van St Trudo: „Die helsghe draken moeten u verslonden!" 2(>). Bovendien is het monster een symbool
van de hel, want zowel op het Rederijkerstoneel 2 1 ) als op schilderijen 22 ) werd de mond daarvan veelal
door een drakenmuil weergegeven. De n a a k t e m a n n e n zijn zielen van verdoemden, wier ver
twijfelde strijd de duivel-burgers met spanning volgen. De g r a c h t kan hier nog een bijzondere
functie hebben, daar in de 16de eeuw „achter ( = in) de gracht werpen" in het ongeluk storten betekende,
en „in de gracht liggen" door Vlamingen gebruikt wordt in de zin van: ten ondergang gebracht zijn 2 3 ).
Hoog boven de stad vliegt een vis, waar een man en een vrouw op zitten. De „ruiter" draagt
over zijn schouder een „r a g e b о Г' of „ζ w a b b e г", een gebruikelijk attribuut van pretmakers,
o.a. Vastenavondvierders2*). Aan de stok hangt een k e t e l met brandend pek. In zo'n stuk
keukengerei bevond zich met de Vastenavond het beslag voor de wafels 2 S ) .
De ν i s leerden we kennen als een zinnebeeld van dwaasheid en losbandige pretmakerij, o.a.
met Vastenavond. Deze betekenis heeft ook de vis, waar het paar op zit.
De man draagt een m u t s in de vorm van een zak, een model dat in de 15de en 16de eeuw heel
gebruikelijk was 2 e ) . De benaming van zulk een hoofddeksel is onbekend. Twee woorden komen er
voor in aanmerking, t.w. „saccovel" 2 7 ), hetgeen behalve „covel ( = halskraag 2 8 )) met een zakachtige
kap er aan", m.i. ook „covel ( = kap 2e )) in de vorm van een zak" zou kunnen betekenen, en „sac",
dat in het Middelnederlands de benaming van een kledingstuk is, waarvan men niet steeds kan uit
maken wat er eigenlijk mee bedoeld wordt ^ ) . Is de r u i t e r een „sackman", hetgeen volgens
Kiliaen ook grassator, d.i. leegloper en nachtbraker betekenen kan 3 1 )? Of een „sackedrager", d.i.
een drager van zakken koren 32 )? Men kan zich voorstellen, dat ook een molenaar met dit woord
aangeduid werd. En een mulder was ongeveer het synoniem van aartsbedrieger 3 3 ) . De vis, waarop
de man zit, zou een molenaar kunnen zijn, hetgeen de naam is van verscheidene vissoorten, o.a. van
de blei en de wijting ·*), waarmee het „rijdier" veel overeenkomst vertoont.
De „z а к " van de ruiter lijkt wel met iets g e v u l d te zijn. Bestond als synoniem van de
uitdrukkingen „iemand de kap a 5 ) , de kovel 3 e ), het kaproen 3 7 ) , de kaper 3 8 ) en den tote 3B ) (met
hooi) vullen", d.i. iemand beetnemen, bedotten, misschien het gezegde: iemand de zak of muts (met
hooi) vullen? Is hier de bedrieger bedrogen door de duivel der losbandigheid? De r o m p van de
man heeft de vorm van een ei, een zinnebeeld van dwaasheid, losbandigheid, onkuisheid en tevens van
losbandig vermaak, vooral Vastenavondpret *").
Achter het kereltje zit een vrouw, die een h o o f d d o e k draagt van het type, dat Bosch ook
aan andere vrouwen gaf, t.w. op zijn Gula en Invidia ^ ) . Een stuk van de doek is losgegaan en wappert
als een sluier, een wimpel of een vaan achter haar in de lucht. Jeroen wilde hier misschien mee te kennen
geven, dat zij niet alleen sluierachtig, d.i. treuzelachtig of traag is 4 2 ), maar tevens een „wimpelwite",
43
.d.i. een vrouw uit de lagere volksklasse met een om het hoofd gewonden linnen doek ) en een „vaen44
vrauwe", d.i. een vrouw die in een herberg waarschijnlijk de bierglazen vulde ) .
In het vliegend paar hekelde Van Aken een stel pretmakers, waarschijnlijk Vastenavondvierders.
van gering allooi.
KORTE

SAMENVATTING

In de stad op de achtergrond van het rechterluik heeft de duivel-koningin haar paleis. De stad
is typisch Nederlands, de muur echter bizar-uitheems. Op de muur draagt een Atlasfiguur een aardbol,
waarop een roze vlag met gele halve maan wappert: de hele wereld is zondig. De halve maan suggereert
hier niet alleen een Oosterse sfeer, maar is tevens een zinnebeeld van het duivelse en van losbandige
pretmakerij.
De muur is versterkt met twee bastions. Op het linker liggen brandende takken, die vuur en rook
verspreiden, symbolen van vleselijke liefde en onzuiverheid. In het vuur is een wellusteling gehangen.
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De vogel in zijn nabijheid en de bekroning van het bastion zijn obsceen bedoeld. Op het rechter bastion
staat een kalebasvormige spits, voor Bosch een kenmerk van de Oosterse architectuur en het diabolische.
Een putgalg, een zinnebeeld van de drankzucht, bekroont haar. De halve maan op de putgalg heeft
dezelfde functie als die van de vlag. Met de molens vóór en achter de stad hekelt Bosch de zwelgzucht
en de dwaasheid. Combineert men deze voorstellingen, dan ziet men dat hij ook hier de onkuisheid
en de gulzigheid doet samengaan.
In de stadsgracht vechten draken (symbolen van de duivel) met naakte mannen, die de zielen van
verdoemden voorstellen. Ze liggen in de gracht, d.w.z. ze zijn ten ondergang gebracht. Van de muur
af slaan duivel-burgers de vertwijfelde strijd met spanning gade.
De hoog boven de stad vUegende vis, waarop een man en een vrouw zitten, is een zinnebeeld van
de dwaasheid en losbandigheid, o.m. met Vastenavond. De „zwabber" van de man is een attribuut
van pretmakers, o.a. Carnavalvierders. In een ketel zoals er een aan de stok hangt, werd met Vastenavond het beslag voor de wafels gedaan. Duidt de zakmuts van de kerel erop, dat hij een leegloper is
of een molenaar, d.i. een aartsbedrieger? De vis zou een „molenaar" kunnen zijn. Is de muts met
hooi gevuld, d.i. is de bedrieger bedrogen door de duivel der losbandigheid? De romp van de man
heeft de vorm van een ei, een symbool van dwaasheid, onkuisheid en tevens van losbandig vermaak,
vooral tijdens de Carnavalsdagen. De wapperende hoofddoek van de vrouw wil misschien zeggen, dat
haar draagster een treuzelachtige vrouw uit de lagere volksklasse is, die in een herberg bierglazen vult.
Het tweetal is een stel pretmakers, waarschijnlijk Vastenavondvierders, van gering allooi.
NOTEN
0 Rep.: Tolnay, pi. 13. 2) Rep.: Tolnay, pi. 79. a ) Zie blz. 147 vlgg.
') Verdam, vs 1375 vlgg.; dat lichte ontstect = dat gemakkelijk vlam vat.
e
) Een wipgalg, waarmee men iemand straft, is het niet. Zie voor een afbeelding van dit werktuig: Van Gelder
en Borms, pi. XIII.
e
) Molen komt in de 16de eeuw ook in de betekenis van hoofd voor:
Dus dijncke my binnen mijnder molen.
Dat damouruezen aider meest zotheyt toghen.
Heremans. Refereynen, blz. 102.
') Op Goeree en Overflakkee betekent „aan de molen brengen" opeten, verteren (F. den Eerzamen in N. T.
XIII, blz. 134).
") Zie blz. 159.
·) Kiliaen, blz. 397 en Van der Laan. Pellicanisten, blz. 60.
10
) Stoett. Spreekwoordenboek,
nr 1535. Ten onrechte gelooft men in Hamer II, nr 5, blz. 6, dat de molen hier
een vruchtbaarheidssymbool is.
11
) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 193.
" ) Sartorius, Pr., IX, 22. Al in de druk van 1561? Vertaling: hij behoort tot de krankzinnigen.
ls
) Van Gils (I, blz. 61), die hier ook de molen als een zinnebeeld van de dwaasheid opvat, ziet in de voorstelling
de spreekwijze „Ieder moet met zijn eigen zak naar den molen gaan" of „Wie het eerst komt, het eerst maalt". Maar
deze gezegden hebben toch niets met de dwaasheid te maken?
" ) Stoett. Spreekwoordenboek,
nr 1534.
ls
) Dboeck der Amoreusheyt, anno 1580. Stoett. Spreekwoordenboek,
nr 1535.
" ) Bijv. Jedlicka. Bruegel, afb. 44. " ) Rep.: Tolnay, pi. 74. 1 β ) Rep.: Tolnay, pi. 82.
a0
" ) Rep.: Tolnay, pi. 15.
) Kalff. Trou : St Trudo, vs 919.
21
) Rep.: G. Cohen. Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du moven âge. Paris 1926, pi. I.
" ) Smits, blz. 226. " ) Zie blz. 102. " ) Blz. 150 vlgg. « ) Blz. 180. " ) Blz. 181. " ) M. W. VII, 84.
!β
ao
31
) M. W. III, 2009. ··) Idem.
) M. W. VII, 64.
) Kiliaen, blz. 545. " ) M. W. VII, 81.
аз
) Zie o.a. M. W. IV, 1864; Belgisch Museum X, blz. 118: malende molen sonder dief. . . . Dit vint men seiden,
gheloves mi; Kalff. Lied, blz. 410 vlgg.; A. Telting. Stadregten van Steenwijk, blz. 278 (Overijsselsche stad-, dijk-, en
markeregten. Zwolle 1875—1900. Dl I, Xde stuk); Erné. Spelen: Spel van sinnen van de Groóte Hel, vs 240; Idem:
Spel van sinnen van de Hel vant Brouwersgilde, vs 377; Bredero's Spaansche Brabander. Ed. G. A. Nauta. Leeuwarden
1895, blz. 229; Bredero's Klucht vanden Molenaer, vs 501 vlg. Ed. A. A. van Rijnbach. Amsterdam 1926; Harrebomée
II, 96. " ) M. ÌV. IV, 1864. 3 δ ) fV. N. T. VII, 1419.
" ) ÍV. N. T. VII, 2712. Vgl. coveltimpen met vloeken vollen = honing om de mond smeren (Af. W. III, 2011).
" ) Stoett. Kluchten, blz. 147, vs 257 en У . N. T. VII, 1549.
,B
) L. Lebeer en J. Grauls. Het hooi en de hooiwagen in de beeldende kunsten. G.B. K. V, blz. 174.
ae
) Idem. 4 0 ) Zie blz. 144 vlgg.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 4, b ; pi. 5, b. Zie voor andere voorbeelden van zo'n hoofddoek die onder de kin langs ging:
A. Kretschmer und С. Rohrbach. Die Trachten der Völker usw. 2te Auflage. Leipzig 1882, blz. 265; F . Hottenroth.
Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgeräthschaften
der Völker alter und neuer Zeit. Band II. 2te Auflage. Stuttgart 1893,
Tafel 55, nr 18. " ) Zie blz. 114. 4 Э ) M. W. IX, 2618.
44
) A. van Werveke. De ontucht in het oude Gent. Volkskunde XIII, blz. 102 vlg. Voorbeelden uit 1531 en 1541.
Het M. W. kent het woord niet. Ik breng het in verband met vaen in de betekenis van naam van een maat, vooral
voor bier.
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HOOFDSTUK XXI
DE A C H T E R K A N T E N

DER

ZIJLUIKEN

de zijluiken van het tryptichon gesloten waren, kon men de beide grisailles bewonderen, welke Bosch op de achterkant van de luiken geschilderd had. Zij bieden
ons Passietonelen, die min of meer naar het genre overhellen.
Op de linker achterzijde heeft Christus, onder een escorte van Romeinse soldaten en dienaren
der overpriesters en Farizeeërs, de Hof van Gethsemané verlaten en is, even buiten de toegang, ter
aarde gestort ^. Door schreeuwen, schoppen en trekken tracht men Hem tot opstaan te nopen. Binnen
de omheining van de Hof staat de Lijdensbeker, in de vorm van een Miskelk, op een rots 2), waarachter enige discipelen wegschuilen om van verre te aanschouwen wat er met hun Heer gebeurt. Het
zijn waarschijnlijk Jacobus en Johannes a ). De achtergrond is een Nederlands landschap met kerken.
Aan de hemel drijft de maan in een wolkenwak. Het is een volle maan, waar dunne wolkjes langs
trekken *).
In de mensendrom onderscheidt men een soldaat met een bazuin, die ook op twee Kruisdragingen
van Jeroen voorkomt5). Een ander houdt een fakkel omhoog. Een tweede toortsdrager (?) is in het
gedrang onder de voet gelopen. De krijgers zijn uitgerust met spiesen en bizarre wapenen, waaronder
een stok met een „wapper" e ). Een dienstknecht draagt een zwaard. Van de drie schilden zijn er twee
zonderhng gebogen; dergelijke ontwaart men ook op een Kruisdraging 7) evenals op de achterkant
van het rechterluik. Een soldaat of gewapende dienaar heeft zijn spies neergelegd en trekt een gezicht
tegen Jezus. Naast hem ligt een kleed, waarschijnlijk dat van de leerling, die naakt wist te ontvheden 8 ).
Links, op het middenplan, sluipt Judas heen. Heimelijk werpt hij een blik op Hem, die hij verried.
Op zijn rug hangt de beurs met de dertig zilverlingen.
Het voorplan bestaat uit een hoek lands, die aan twee zijden door de beek Kedron e) begrensd
wordt. Daar wil Petrus de dienstknecht van de Hogepriester, Malchus, het oor afslaan. De schede
van zijn zwaard wierp hij in zijn drift ter aarde. Malchus heeft de lantaarn, waarmee hij vaak afgebeeld
wordt10), en zijn wapen, een stok met „wapper", laten vallen. De „zak" op de grond is waarschijnlijk
zijn muts 11). Het boek, dat ter zijde van Petrus aan de oever van de beek ligt, behoort de discipel
toe en is voorzeker een godsdienstig werk, misschien een gebedenboek. Twee kraaien zijn afgekomen
op een fragmentarisch skelet van een dier en in het water zwemt een vogel.
In de Mariakerk te Lübeck bevinden zich — ook thans nog, na de bombardementen van de tweede
wereldoorlog? — vier uit kalksteen vervaardigde hoogreliefs van omstreeks 1500, die Passietaferelen
voorstellen12) en misschien uit de werkplaats van Henrik Beldensnyder of Brabender (f 1538), een
Munsters beeldhouwer 13), komen. Zij verraden wel Zuidnederlandse invloed.
Op de linkerhelft van het relief dat de gevangenneming van Christus voorstelt, zijn de onderwerpen afgebeeld: Petrus slaat Malchus het oor af en Judas wendt zich van Christus af, die gebonden
wordt14). Nu valt er verwantschap te constateren tussen de Petrus, de Judas en de Malchus van het
relief enerzijds, en de Petrus, de Judas en de zittende moordenaar (achterkant rechterluik) van Bosch,
anderzijds. Nam Henrik Beldensnyder of een ander deze figuren over van het schilderij van Jeroen?
Waarschijnlijker is, dat zowel de schilder als de beeldhouwer teruggingen op oudere, denkelijk Nederlandse voorbeelden. In de Petrusfiguur zit althans iets traditioneels.
Nog op twee andere grisailles heeft Jeroen stilgestaan bij de gevangenneming van Jezus, nl. op
de achterkant van zijn Johannes op Patmos16) en op die der zijluiken van de Aanbidding in het Prado 1 β ).
In het geheel gaf hij vier scènes weer: Christus in gebed in de Hof17), Christus door Judas gekust18),
Christus' handen worden gebonden 19) en Christus wordt buiten de Hof geleid20). Het levendig conflict
van Petrus en Malchus bracht hij er steeds bij te pas, behalve natuurlijk op de eerste voorstelling.
Op het linker achterluik is het landschap met kerken, heuvels, hekwerk en beekje (met plank!)
geheel Brabants, uitgezonderd de twee obligate rotsen in de Hof. De houten poort die tot de Hof
toegang geeft, treft men ook bij andere kunstenaars tot Rembrandt toe aan Ά ) .
Het costuum en de bewapening der mensen is deels uit eigen omgeving en eigen tijd, deels Oosters,
deels bizar gefantaseerd.
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De achterkant van het rechterluik geeft het betreden van de Hoofdschedelplaats weer 22 ). De
stoet is uit het dal gekomen, waarin een Nederlands Jeruzalem zich spiegelt in een rivier. Tussen deze
en de berg Golgotha rijst links een rotsachtige heuvel met een bladerrijke boom bij de top en rechts
begint een trage glooiing, aan welker voet een dorre boom hoog de lucht in schiet. In de top hangt
het lijk van een dier, waarschijnlijk van een rund, dat, in de nabijheid van de plek, waar aan de
Mensenzoon de zwaarste straf voltrokken wordt, heeft moeten boeten voor een daad, waar het in vroeger
eeuwen soms rekenschap van geven moest, als ware het een redelijk wezen 23 ).
De stoet wordt voorafgegaan door een krijgsknecht met een zeis, misschien naar Bosch' mening
een Oosters wapen. Het Westen kende in de 15de eeuw oorlogszeisen, maar hun kling was slechts
licht gebogen 24 ). De soldaat geeft met zijn ontblote linkerarm aan een vrouw een wenk om zich te
verwijderen 25 ): het is Veronica, die haar doek ophoudt om het bezwete gelaat van Christus af te
wissen 2e ). Jezus is neergezonken onder zijn kruis. Simon van Cyrene staat er medelijdend, maar vrij
hulpeloos bij en schijnt de last nauwelijks lichter te maken.
Links van de zeisdrager stapt een beulsknecht met ladder en touw; achter hem komt een tweede,
die dweepziek naar de plaats wijst, waar het schandhout zal opgericht worden. Zijn muts schijnt een
typische beulsmuts geweest te zijn, want ook de scherprechter bij de goede moordenaar en de man met
de geselroede op een Ecce Homo van Bosch 2 ') dragen er een. Rechts van hem dreigt iemand met een
knuppel een soldaat, die een vreemd gebogen schild torst. Of is hij verstoord op Simon van Cyrene?
Is de man, die achter dat schild staat — de stoet kan daar niet verder wegens de gevallen Christus —,
en die een witte staf in de hand houdt, een hooggeplaatst gerechtsdienaar? Deze figuur kan de schilder
ontleend hebben aan terechtstellingen uit zijn eigen tijd 28 ). Naast hem wil een in zijn waardigheid
gekwetste soldaat een jongetje, dat hem een appel toeduwt, een klap geven. Het ventje zit op het hoofd
van een bedelares, misschien zijn moeder, die nog een ouder knaapje aan de hand houdt. Zulk een
vrouw met echte of geleende bedelkinderen is een bekend type in onze beeldende kunst 29 ).
Opmerking verdient ten slotte nog de stok met loden „wapper" welke als wapen meegevoerd
wordt.
De stoet biedt een aantrekkelijk schouwspel voor drie jongetjes, die op een kleine verhoging aan
de kant van de weg hebben plaatsgenomen 30 ). Straks zal Jezus langs hen gaan! Eén van hen heeft
een stok bij zich, waarmee hij heerlijk steentjes weg kan slaan, een soort kolfstok. Een ander houdt
een molentje omhoog, een kinderspeeltuig, doch tevens symbool van de dwaasheid.
Door een, in het midden onderbroken, verhoging van het terrein wordt de bovenste helft van de
grisaille gescheiden van de onderste. Het voorplan wordt ingenomen door een gedeelte van de eigenlijke
terechtstellingsplaats, maar niet dat deel, waarheen de stoet zich begeeft.
Een afgehouwen vrouwenhoofd is op een tak van een dor boompje gespietst. Een kraai loert er
gulzig naar en een pot hangt er naast, waarschijnlijk een symbool van de misdaad der vrouw, nl. brandstichting 31). Een ander zinnebeeld is in de rechter benedenhoek aan het kruis bevestigd, dat als galg
heeft dienst gedaan voor een man, wiens mager lijk op de grond gevallen is, te zamen met het hout
en het gebroken en losgeschoten touw з г ) . Het is een groot mes, een zinnebeeld van de moord, waaraan
hij zich schuldig heeft gemaakt. Zo hangen op schilderijen van Conrad von Soest 3 3 ) en de Meister
Μ
der Lipporger Passion ) aan het dwarshout van het kruis van de boze moordenaar respectievelijk
een houwmes en een dolk en aan dat van de goede moordenaar bij Von Soest eveneens een houwmes.
Een paar beenderen, een schoen, een arm en een stuk hout in de nabijheid van het kruis, waar
een verzadigde kraai op rust, en links van het vrouwenhoofd een ontvleesd been en een karkas, wijzen
op andere terechtstellingen.
Te midden van deze lugubere entourage worden de goede en de boze moordenaar gereedgemaakt
voor hun laatste beproeving. Twee monniken werken aan hun zieleheil З Б ). Zij zien er weinig sympathiek
uit, maar men bedenke, dat ze Joodse geestelijken voor moeten stellen. Links zit de goede moordenaar
met ingespannen aandacht te luisteren. Misschien onderbreekt de monnik zijn biecht. Naast hem staat
een beul gereed om met een touw 's mans handen te binden. Aan zijn voeten ligt een doek, een blind
doek voor de gevonniste? Het boek van de geestelijke is misschien een brevier. De boze moordenaar,
die een band voor de ogen heeft (tevens symbolisch bedoeld), wordt door een beulsknecht geboeid.
De hem toegevoegde kloosterling, wiens woorden geen indruk gemaakt hebben, is kwaad geworden
en wil de halsstarrige een klap geven 3 e ) .
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De boosdoeners schilderde Bosch ook op een Kruisdraging te Wenen 37) en te Gent 38 ). In beide
gevallen heeft alleen de goede moordenaar een geestelijke bij zich. Op het Gentse paneel heeft de gemene
tronie van de monnik alle menselijkheid verloren. Toen Bruegel zijn Calvarieberg ontwierp, gaf ook
hij aan de misdadigers twee monniken als biechtvaders. Zij hebben plaats genomen op de beulskar,
naast de verwezenen 39).
De achterzijde van de Weense Kruisdraging vertoont een naakt knaapje met een loopdriepoot en
een molentje 40). Mogelijk stelt het Jezus als kind voor ^). Toch kan men nog aan iets anders denken.
Bedoelde Kruisdraging is verwant aan de achterkant van ons rechterluik. Daarop komt een jongetje
voor met een kindermolentje, kennelijk een zinnebeeld van de dwaasheid: de dwaasheid van hen,
die de betekenis van het lijden van Christus niet begrijpen. Dezelfde symboliek is ook bij het ventje
van het paneel te Wenen op haar plaats.
Bosch heeft zich vele malen in Christus' Passie verdiept. In de compositie zit soms iets van een
scène uit een toneelvoorstelling of van een Rederijkerstableau, bijvoorbeeld bij verscheidene taferelen
van de reeds eerder genoemde grisailles 42). Misschien gaf Bosch op de achterkanten der zijluiken
bewerkingen van zelf geziene scènes of tableaux, of heeft hij er ontwerpen op uitgewerkt, die hij zelf
vervaardigde voor Rederijkersoptochten 43).
Er bestaat een samenhang tussen de voorstellingen op de buitenzijden der luiken en het centrale
deel der Bekoring: op beide wordt Christus weergegeven als de helper, hier van Antonius, ginds van
de ganse mensheid, voor welke hij stierf. In beide gevallen is Hij het, bij wie men steun kan vinden
in de strijd tegen de zonden, waarvan sommige ook op de buitenzijden gehekeld worden: de ruwheid,
kwelzucht, wreedheid en spotlust der soldaten en Joden, de lafheid der discipelen, het verraad van
Judas, de toorn van Petrus, de sensatielust en wreedheid der toeschouwers, de dwaasheid van de
jongetjes, die de betekenis van het Lijden van Christus niet begrijpen, brandstichting, moord en andere
misdaden, welke terechtgestelden bedreven hebben, de gemeenheid der slechte geestelijken en de
wreedheid der beulen.
NOTEN
1
) Baldass (blz. 42) merkt naar aanleiding hiervan op: „Christus ist umgestossen worden und auf die Knie
gefallen. Bosch weicht also vom Wortlaut der Evangelien und von der herrschenden Tradition ab. Diese Änderung
hat einen kompositioneilen und inhaltlichen Grunde: Bosch setzt den Sturz Christi bei der Gefangennahme dem Fall
unter dem Kreuze gegenüber". Maar dat Van Aken hier van de tekst der Evangeliën afwijkt, is onjuist. Wat in
Johannes XVIII : 12 en 13, Mattheiis XXVI : 57, Marcus XIV : 53 en Lucas XXII : 54 staat, sluit Christus' vallen
niet uit.
*) Rots met Lijdenskelk ziet men ook o.a. op een miniatuur van Loyset Liédet uit ca 1460—1464 (rep.: Het Boek
XVIII, bij blz. 40, afb. IV). Elders schilderde Bosch Christus in gebed bij deze rots (Tolnay, pi. 19 en 87).
*) Vgl. Marcí/íXIV:33:„Enhij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes
" en Tolnay, pi. 19 en 87.
') En niet, zoals Baldass (blz. 42) meent, „die ganz dünne Mondsichel, die erschreckend dem Halbmond, dem
Zeichen des Unglaubens
ähnelt". Vgl. rep.: Retable, pi. Ill, a.
') Tolnay, pi. 16 en 19. Deze hoornblazer is een geijkte figuur bij Kruisdragingen, die, volgens Smits (blz. 90)
„tot diep in de zestiende eeuw bij ons voorkomt, als om den Heiland met zijn tergend getoeter in het gehoorzintuig
te folteren".
·) Zie blz. 142. ') Rep.: Tolnay, pi. 22. ·) Marcus XIV: 51. «) Johannes Х І П : 1.
»о) O.a. Heise, blz. 106, afb. 100; Tolnay, pl. 118, b; Het Boek Х Ш, bij blz. 40, afb. IV; A. W. Byvanck.
De Middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden. Antwerpen-Utrecht 1943, afb. 37.
" ) Zie blz. 181.
" ) Rep.: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Band II. F. Hirsch, G. Schaumann
und F. Bruns. Petrikirche, Marienkirche, Heil.-Geist-Hospital. Lübeck 1906, bij blz. 308 en 309.
" ) Zie Heise, blz. 106; F. Bom. Die Beldensnyder. Münster 1905, blz. 6 en W. Finder. Die deutsche Plastik vom
ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der Renaissance. Wildpark-Potsdam 1929, blz. 426.
" ) Duidelijke reproductie van dit fragment: Heise, blz. 106. Afb. 130.
" ) Rep.: Tolnay, pl. 19. " ) Rep.: Tolnay, pl. 87. ао") Rep.: Tolnay, pl. 19 en 87.
") Rep.: Tolnay, pl. 19. ") Rep.: Tolnay, pl. 87. ) Lissabons drieluik.
" ) Bijv. P. M. Moullet. Les maîtres à l'Oeillet. Bâle 1943, afb. 118, a; Livre d'Heures de Gysbrecht de Brederode,
évêque élu d'Utrecht. Introduction J. Brassinne. Bruxelles s.a., pl. 10; J. L. A. A. M. van Rijckevorsel. Rembrandt en
de traditie. Rotterdam 1932, blz. 52 vlg.
") Het onderwerp der Kruisdraging behandelde Bosch vele malen. Zie Tolnay, pl. 16, 19, 22, 87, 97 en 120.
" ) Zie blz. 30.
" ) Zie A. Demmin. Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 2te Auflage. Leipzig 1886, blz. 591.
" ) Onjuist is Smits' opmerking (blz. 93): „Een man met een zeis raakt Christus aan, vermoedelijk de verpersoonlijkte dood".
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" ) Bosch beeldde haar ook elders af. Zie Tolnay, pl. 87 en 97.
") Rep.: Tolnay, pl. 12.
2e
) Men vergelijke hem met Pilatus op Bosch' Ecce Homo (rep.: Tolnay, pl. 12). Zie voor de staf Bosch, blz. 57.
") Zie de voorbeelden die gegeven zijn op blz. 91, noot 76. De vrouw is niet „un gras bourgeois", zoals Combe
(blz. 86, nr 67) meent.
so
) Bosch gaf ook kinderen weer bij de Kruisiging op de achterkant van de Aanbidding in het Prado (rep.:
Tolnay, pl. 87, a) en van de Johannes op Patmos (rep.: Tolnay, pl. 19). Een kopergravure, die misschien in laatste
instantie op een verdwenen schilderij van Bosch teruggaat, stelt de kruisdraging voor. Een jongetje loopt mee aan de
hand van een krijgsknecht (zie Jan Borms in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 Mei 1944). Het motief van
drie jongetjes bij de kruisdragende Christus vindt men al op een miniatuur uit het atelier van Jacquemart de Hesdin
(gebedenboek van de Duc de Berry, Koninklijke Bibliotheek te Brussel). Rep.: M. Dvorak. Das Rätsel der Kunst der
Brüder van Eyck mit einem Anhang über die Anfange der holländischen Malerei. München 1925, pl. 38. Heeft Marcus
XV : 21, waar sprake is van Alexander en Rufus, de kinderen van Simon van Cyrene, dit motief in de beeldende
kunst gebracht? " ) Zie blz. 58.
32
) Onjuist is Schürmeyer's opmerking (blz. 192): „Ganz vorne sehen wir den erhängten Judas".
" ) Rep.: Heise. Malerei, Tafel XI. Vgl. wat meegedeeld is op blz. 59 over Hannekin de zot, die in 1491 even
buiten Brugge onthoofd werd.
" ) Rep.: Idem, Tafel XXVI.
"8 β) Gerlach (Franciscaansch Leven XXII, blz. 10) ziet in hen Minderbroeders.
) Ook van dit gedeelte van het drieluik geeft de nationaal-socialist Hals (blz. 18 vlgg.) een dwaze verklaring.
De monniken en de beulen moeten de Katholieke geestelijkheid, de geheime bonden en het Jodendom (vandaar enige
kromme neuzen !) voorstellen, die Germanen (de beide moordenaars) tot hun slachtoffers maken. De kraai op het kruis
heet het „Sinnbild des artgemäszen Gotterlebens" !
»') Rep.: Tolnay, pl. 22. Zie Bosch, blz. 19. 8e) Rep.: Tolnay, pl. 97.
*·) Duidelijke rep.: Jedlicka. Bruegel, afb. 49.
40
) Rep.: Tolnay, pl. 23. " ) Zie blz. 110.
") Rep.: Tolnay, pl. 19 en 87. Men vergelijke een Franse miniatuur, voorstellende scènes uit een Mysteriespel
{Le Mistere de la Passion Nostre Sr Jesus-Christ), dat in 1547 te Valenciennes opgevoerd werd. Afgebeeld zijn o.a.:
Kruisdragende Christus met Veronica, het vaststaan van Christus aan het kruis, vrouwen onder het kruis, dobbelende
soldaten, afneming van het kruis en graflegging. Rep.: VAmour de l'Art XVII, nr 8, blz. 35.
13
) Zie blz. 205 vlgg. In de Onze Lieve-Vrouwe processie te 's-Hertogenbosch, waaraan ook de leden van de
Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap hun medewerking verleenden, zag men omstreeks 1475 o.a. de kruisdragende
Christus, de lieden die hem kruisigden, sleden met Jezus aan de geselpaal en Jezus gekroond (dat deze voorstellingen
op sleden gegeven werden, blijkt uit T. N. M. XIII: A. Smijers. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch IV, blz. 63, A° 1460/61) en sleden met de Passie, de tempel en Pilatus (idem, blz. 68). Blijkens een mededeling
uit het verenigingsjaar 1460/61 liepen Maria en Johannes achter het kruis en hielp Simon het schandhout dragen.
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H O O F D S T U K XXII
NABESCHOUWING

N

van het drieluik stuk voor stuk ontleed en toegelicht te hebben, dienen wij
in een nabeschouwing tot een soort synthese te komen.
Vóór Jeroen de temptatie ging ontwerpen, heeft hij zich verdiept in de levensgeschiedenis van
Antonius en daaraan enkele episoden ontleend, die hij op heel vrije en originele wijze heeft verwerkt.
Voor het linkerluik inspireerde hem de beschrijving van de mishandelingen, welke de duivelen
Antonius aandeden, toen hij de wereld verlaten had en in een grafspelonk was gaan wonen. Bij het
rechterluik werd hij beïnvloed door het verhaal van de ontmoeting met de zich badende duivel-koningin.
En voor het middenpaneel is hij uitgegaan van een combinatie van twee gebeurtenissen, die zich afgespeeld hebben tussen wat op de zijluiken aan de Vita is ontleend, t.w. de verschijning van Christus
en Antonius' verblijf in de bouwval, en een episode, welke zich ná de ontmoeting met de vorstin heeft
voorgedaan, ni. de poging van de vrouw om Antonius van haar heiligheid te overtuigen door aan
zieken en gebrekkigen haar geneeskrachtige gaven en naastenliefde te demonstreren.
Maar Bosch heeft deze punten op zulk een wijze verwerkt, dat er een schilderij ontstaan is, waarvan
de voorstelling met de Vita weinig meer gemeen heeft. De schilder heeft zich immers niet aan de letter
van de tekst gehouden, en, wat veel belangrijker is, hij heeft een groot aantal duivels geschapen, die met
de diaboli uit de Vita bijna niets hebben uit te staan en in wie hij allerlei actuele zonden en zondaren hekelt.
In welke verhouding staat Antonius tot die duivelen?
Op het linkerluik mishandelen enigen hem, door hem mee te voeren in de lucht en op de grond
te werpen. Daar wordt hij ook bespot door een duivel, die zich als bode vermomd heeft. Op het rechterluik tracht een duivelin hem te verleiden. Op het middenpaneel heeft een demon zijn varken gedood en
geschoren, terwijl de spot gedreven wordt met zijn brevier.
De meeste diaboli bemoeien zich echter niet met de heilige. Zij trachten hem slechts te kwellen
door hun aanwezigheid, of door hun gedragingen ten opzichte van elkander (bijv. bij de spijsuitdeling)
of ten opzichte van dingen, die geen deel uitmaken van het bezit van Antonius (bijv. bij het in brand
steken van de kerk).
Hoe reageert Antonius op dit alles?
Op het middenpaneel en het rechterluik toont hij zich door de duivels allerminst geïmponeerd.
Wel heft hij in het eerste geval de twee vingers van zijn rechterhand bezwerend omhoog, daarmee
tevens de aandacht vestigend op Christus, zijn steun en toevlucht, maar zijn vrije oogopslag en ietwat
ironische glimlach wijzen er op, dat hij zich van het spektakel om zich heen weinig aantrekt. Op het
rechterluik voelt hij zich eveneens superieur. En evenmin is hier zijn uiterlijk erg „heilig". Ook op het
linkerpaneel staat geen angst op zijn gelaat te lezen. Daar bidt hij rustig, terwijl de demonen hem
mishandelen. Ongetwijfeld heeft Bosch hem hier het waardigst uitgebeeld.
Van de bewusteloze heilige op de brug valt niets bijzonders te vermelden.
Van Aken gaf Antonius dus niet geïdealiseerd weer, maar als een mens, die aanvechtingen kent,
doch tevens bewust is van de eigen kracht, die Gods genade hem door alles heen blijft geven ^ .
Welke zonden en zondaren hekelt Jeroen in de duivelen? De schilder wil, dat men op het linkerluik
met de luchtreis begint. Hij hekelt daar de Luxuria, deels in samenhang met losbandige pretmakerij
en drankzucht. Deze satire zet hij voort in de bordeeltaveerne en zijn bezoekers. Hierbij moeten de
onkuise monniken, pelgrims en hooggeplaatste geestelijken het ontgelden. Hij wijst bij de monniken
ook op hun onbetrouwbaarheid (schijnheiligheid), drankzucht, losbandigheid en luiheid. Het vehikel
links van het bordeel dient hem om de slechte prelaten hun militaire gezindheid, verdrukking van de
zwakkere, hebzucht en huichelarij te verwijten.
Met wat zich in de baai en op haar oever afspeelt, keert Jeroen zich niet tegen een bepaalde zonde,
maar hij wil ermee zeggen, dat de zondaar het valse baken van de duivel vertrouwt, doch geen acht
slaat op het kruis van Christus en dat hij zich niet spiegelt aan het boze lot, dat een ander ten deel valt;
verder dat op mens en dier de vloek van God rust, en dat zij in zorgeloosheid leven, vóór ze in het verderf gestort worden.
A ALLE ONDERDELEN
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Op het linkerluik verder naar beneden gaande, komen we bij de gisping van het peccatum contra
naturam, dat de schilder demonstreert aan een vechtlustige, onkuise speelman. Daarna volgt in de
roerdomp de zonde der gulzigheid, die de mens arm maakt en waaraan de verslaafde zelfs het geluk
van zijn kinderen opoffert. Een hekeüng van losbandig vermaak, dwaasheid en onkuisheid sluit zich
hierbij aan.
Ten slotte krijgt men op en in het water een mengeling van zonden, waarvan we de meeste al
ontmoet hebben: onmatigheid, verkwisting, losbandige pretmakerij, dwaasheid, domheid, drankzucht,
onbetrouwbaarheid (schijnheiligheid), onkuisheid, toorn (vechtlust) en bedriegelijke handeUngen. Ook
hier een keer een mens, die door zonden (in dit geval domheid en dwaasheid) tot armoede vervalt.
Op het centrale gedeelte van het middenpaneel hekelt de schilder in aanzienlijke personen: geveinsde liefdadigheid, rijke kledij en mode-uitwassen; in de spijzen, die zij uitdelen: losbandigheid,
dwaasheid, onkuisheid en onreinheid; in een dienares: onzedelijke levenswandel; in een speelman:
losbandig feestvermaak; in twee bedelaars: ruwheid, drankzucht en bedrog; in een speelman-bedelaar:
zwelgzucht, drankzucht, onmatigheid, lichtschuwheid, domheid, verkwisting (?) en verwaandheid.
Verder in de genoemde arme heden en tevens in een tot de bedelstaf gebrachte koppelaarster en een
blinde speelman-bedelaar: de bedelzucht.
Tot de groep duivels links van het centrum behoort een zwervende, vreesaanjagende krijgsknecht,
een verlopen kerel en druktemaker, wiens verkwistend leven hem berooid gemaakt en al zijn krachten
uitgeput heeft. Hij is losbandig, drank- en zwelgzuchtig, twistziek en geeft zich over aan zijn hartstochten (gebrek aan zelftucht). Vervolgens een onkuise, bloeddorstige en kwelzieke beul-bordeelhouder. Ten slotte iemand, wellicht een bedelaar, die spoedig met het mes gereed staat. In andere
wezens, die deel uitmaken van deze groep en geen bepaald beroep hebben, hekelt Bosch onmin en
bandeloosheid.
Naar beneden gaande op het schilderij, ontwaart men dat hij zijn satire op hen, die zich overgeven aan twist- en kwelzucht, vecht- en moordlust, nog even voortzet. In de bolvrucht met wat er
onmiddellijk bij hoort, richt hij zich tegen: vechtlust, zucht tot ruzie maken en agressiviteit, gecombineerd met dronkenschap en domheid. Hoewel hij geen bepaalde beroepen aanduidt, lijkt hij speciaal
te doelen op mensen uit de heffe des volks.
Van de Ira (in de ruimste betekenis genomen) gaat hij over tot de Luxuria, die gepaard gaat met
domheid, dwaasheid en drankzucht. Hij plaatst de zonde denkelijk in een sfeer van losbandig feestvermaak. Het enige beroep dat aangeduid wordt, is dat van een arme, domme meretrix. Ook hier
eenvoudige Heden, in elk geval geen aanzienlijken.
Verder naar rechts komen we bij een hekeling van varende luiden, zwervende kunstenmakers dus,
misschien goochelaars. Hij verwijt hun: bedrog, losbandige pretmakerij, zwelg- en drankzucht, vechtlust en onkuisheid. De mensen, die zij bedriegen, maken zich ook aan allerlei zonden schuldig, waaronder misschien schraapzucht, vuilheid, onkuisheid en drankzucht.
Daarna volgt een satire op een monnik, die zijn ondergang tegemoet gaat. Hij is onbetrouwbaar
(schijnheilig) en drankzuchtig, misschien ook onkuis en dom. Dan komt een onkuise armoedzaaier
(bedelaar?), die geheel ten verderve gaat. Hij maakt zich schuldig aan het peccatum contra naturam,
is opvliegend, lichtzinnig, een dronkaard. Dan nóg een armoedzaaier, tevens deugniet, doordraaier,
zot, dronkaard en vrouwenloper. Vervolgens een doordraaier en pierewaaier. En ten slotte een dwaas
(een zottebol).
Naar boven gaande, zien we een priester en twee monniken, dus lagere geestelijken. Zij vervullen
hun kerkelijke plichten op oneerbiedige wijze. De priester is onkuis en dom, de beide monniken zijn
losbandig en onkuis, terwijl bij de een ook op zijn dwaasheid gewezen wordt.
Rechts van hen bevindt zich een aantal armoedzaaiers: een bedelaar die o.m. drankzuchtig, verwaand (ingebeeld), dwaas, futióos, slecht van inborst en onkuis is; een tweede bedelaar, evenals de
vorige een bedrieger; een twistzieke, gemene, schavuitachtige en onkuise bedelares; twee bedelkinderen,
waarvan het ene snoepziek en verkwistend is; een verarmde edelman; en een arme varende, een zwaardvechter.
In de afbeeldingen op een muur van de bouwval en de bizarre dieren in de ruïne hekelt hij ook
zonden: de overvloed die de mens van God afwendt, onkuisheid, losbandigheid, zwelgzucht, domheid,
drankzucht, lichtschuwheid, dwaasheid en geldzucht.
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Dan gaat hij over tot een algemeen gehouden gisping van overspel, met bedrog daaraan verbonden, van wellust en het misbruik maken van bedwelmende drank, waardoor de zedelijke remmen
wegvaUen. Dit vormt een inleiding tot een bordeel-satire, waarbij hij weer wèl bepaalde beroepen op
het oog heeft: een monnik, een lichtekooi en een koppelaarster, die zich overgeven aan onkuisheid,
drank- en zwelgzucht.
In de lucht rechts stelt hij de losbandige pretmakerij en vechtlust van bedelaars, die waarschijnlijk
met Vastenavond optreden, aan de kaak. Links: een onkuise, losbandige pierewaaier, die door zijn
verkwistend leven arm geworden is, en jonge mannen, die van Wijntje en Trijntje houden. Verder een
onkuise, losbandige man. Misschien heeft Bosch ook bij deze vertoning aan Vastenavondpret gedacht.
Onder de luchtspoken, links op de achtergrond, hekelt hij brandstichters.
De verleidingsscène in het midden van het rechterluik is een satire op de onkuisheid, waarbij ook
even de dwaasheid onder handen wordt genomen. De beroepen van meretrix en koppelaarster stelt
hij hier voor ogen.
Rechts daarvan: de drankzucht, die de mens tot een klein kind en een dwaas maakt, en een gisping
van de slechte monniken, aan wie losbandigheid verweten wordt.
Op de voorgrond links brandmerkt Bosch een speelman, die behept is met de zonden van oneerlijkheid, drankzucht, traagheid, losbandigheid en zwelgzucht (de beide laatste ondeugden vooral met
Vastenavond); een drankzuchtige en impotente zwervende bedelaar; en een dwaze en onkuise zwaardvechter. In hen veroordeelt hij de armzalige kunstenmakers en bedelaars die, waarschijnlijk met Vastenavond, verteren wat ze hebben om hun zwelg- en drankzucht te bevredigen. Losbandige verkwisting
maakt ze berooid. De dieren bij hen stellen de zonden der dwaasheid, onreinheid en onkuisheid voor.
Rechts van het drietal moet een man het ontgelden, die van zijn buik een afgod heeft gemaakt,
overdadig en op een te grote voet heeft geleefd, en daardoor arm geworden is.
Het is vooral de gulzigheid, die op de voorgrond gehekeld wordt.
In en bij de duivelenstad op de achtergrond keert Bosch zich opnieuw tegen de zonden der losbandigheid, onkuisheid, drankzucht, zwelgzucht en dwaasheid. Het stel pretmakers van gering allooi,
waarschijnlijk Vastenavondvierders, boven de stad, is dwaas, onkuis, traag, vol bedrog (?) en uit op
losbandig vermaak 3 ).
Voor zover Bosch bij zijn hekeling op de voorkant van het altaarstuk bepaalde personen op het
oog heeft, zijn dit: monniken, een pelgrim, een priester en prelaten; rijke wereldlijken; een beul, publieke
vrouwen en koppelaarsters; varende luiden, t.w. muzikanten, zwaardvechters en misschien ook
goochelaars; bedelaars, bedelaressen en bedelkinderen; een berooide krijgsknecht, een verarmde edelman en vele andere armoedzaaiers, ook pierewaaiers en doordraaiers, die meestal arm geworden zijn.
De aanzienlijken nemen een vrij bescheiden plaats in. Voornamelijk hekelt de schilder lieden uit
de heffe des volks. Ook uit andere werken bhjkt, dat hij dezen verachtte, voorzover zij verlopen wezens
waren. Tot het veelvuldig gebruiken van armoedzaaiers op het drieluik is hij waarschijnlijk gebracht
door een episode uit het leven van de heiüge, de uitdrukking in Sint Anthonius gilde zijn, het veelvuldig
optreden van arme kunstenmakers tijdens het door hem verafschuwde Carnaval en de kwade reuk,
waarin de beroepsbedelaar in de 15de en 16de eeuw stond. Misschien ook doordat hij het altaarstuk
geschilderd heeft voor een vereniging, die deugdzame behoeftigen ondersteuning verleende 4 ). De
satire heeft dus de strekking van een soort rauwe boetepreek vol afschrikkende beelden.
Dat men vele duivelen op het schilderij met de Vastenavond in verband kan brengen, komt omdat
de sterf- en gedenkdag van Antonius (17 Januari) in Bosch' tijd te midden der Vastenavond-vermakelijkheden viel.
Als men de zonden, welke hij gispt, in groepen verdeelt, krijgt men:
onkuisheid, overspel, tegennatuurlijke ontucht;
losbandigheid, losbandige pretmakerij;
drank- en zwelgzucht, onmatigheid, snoeplust;
vechtlust, verdrukking van de zwakkere, toorn, onmin, bloeddorst, kwelzucht, twistzucht, opvliegendheid, ruwheid;
onbetrouwbaarheid, schijnheiligheid, bedrog, huichelarij, verzaking van kerkelijke pUchten, geveinsde
liefdadigheid, oneerlijkheid;
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verkwisting, overdaad;
dwaasheid en domheid;
bedelzucht.
Deze groepen, waaronder die der onkuisheid verreweg de belangrijkste is, komen het veelvuldigst
voor. In mindere mate de volgende:
hebzucht, schraapzucht (?)-en geldzucht;
gemeenheid, slechtheid en lichtschuwheid;
lichtzinnigheid;
onreinheid, vuilheid;
zucht naar mooie kleren, mode-uitwassen, overvloed die de mens van God afwendt;
luiheid, traagheid en futloosheid;
brandstichting;
verwaandheid, zucht tot druktemaken, ingebeeldheid.
Van een wel overwogen, systematische behandeling van de zeven hoofdzonden is op het schilderij
geen sprake. Luxuria, Gula en Ira komen in tal van variaties voor. Desidia, Avaritia en Superbia treft
men veel minder aan; Invidia, schijnt het wel, in het geheel niet.
Opmerkenswaard is ook, dat Bosch zo vaak er op wijst, hoe een armoedzaaier door eigen schuld
berooid geworden is of arm blijft: door overdaad en verkwisting, losbandigheid, drank- en zwelgzucht,
domheid en dwaasheid. Dat Jeroen een bedelaar of arme speelman zijn verkwistend leven verwijt,
schijnt ons op het eerste gezicht weinig aanvaardbaar. Men moet hier echter denken aan het opmaken
van luttele spaarpenningen bij een losbandig feest.
In de satire ligt natuurlijk een waarschuwing besloten. Soms is dit element zeer sterk aanwezig.
Men kan dan bij het voorgestelde een onderschrift denken als: let op het goede baken; verkwisting
maakt arm; vertrouw niet te veel op uw geluk: 't kan verkeren.
Op de achterkanten der zijluiken zet Bosch zijn hekeling van zonden voort. Daar wijst hij op de
ruwheid, kwelzucht, wreedheid en spotlust der soldaten en Joden, de lafheid der discipelen, het verraad
van Judas, de toorn van Petrus, de sensatielust en wreedheid der toeschouwers, de dwaasheid van de
jongetjes, die de betekenis van het Lijden van Christus niet begrijpen, brandstichting, moord en
andere misdaden welke terechtgestelden bedreven hebben, de gemeenheid der slechte geestelijken en
de wreedheid van de beulen.
De schilder toont zich een pessimist op de voorkant van het drieluik. De wereld is vol zonden.
De plaats, die Christus, het Crucifix, de Wet en het Kruis innemen, is maar klein. De heilige is wel
geen beangst, maar toch een zwak mens.
Bosch ziet evenwel een licht in deze duisternis. Dat is Christus, die hij opnieuw afbeeldde op de
achterkanten der zijluiken. Nu niet als de steun van Antonius, maar als de redder der mensheid. Het
is een lijdende Christus, die de slechtheid van het mensdom aan den lijve en in de geest ondergaat,
en slechts vrienden vindt in Veronica, Simon van Cyrene en de goede moordenaar. Maar de aanschouwer weet dat hij triumpheren zal en dat Antonius alleen door Christus' kracht overwon in de
woestijn.
Reeds meermalen zijn er in de voorafgaande hoofdstukken voorbeelden gegeven van een verkeerde interpretatie van duivels op het Lissabonse drieluik. Uit mijn verklaringen blijkt ook een ander
inzicht dan de algemene beschouwingen van Knuttel 5 ), Brion e) en Huebner 7 ).
De eerste meent, dat Bosch ogenblikken gekend heeft, waarin hij geloofde in het werkelijk bestaan
van gedrochtelijke wezens, die voor zijn geestesoog verschenen. Dat geloof hield hij voor zondig,
omdat hij het tegen-natuurlijke in zijn verbeeldingswereld met Gods redelijke schepping vreesde te
verwarren, en hij streed er tegen. Van die voorstellingen ontlastte hij zich door ze na te tekenen en te
schilderen. Zo ontstonden de duivelen op zijn Temptaties, o.a. op het tryptichon 8 ).
Volgens de tweede trachten de duivelen op het schilderij Antonius er toe te brengen hen te aanbidden. Als beloning zal hij dan de macht krijgen om het geschapene te veranderen: „bouleverse l'ordre
de la création, abolis les lois de la nature, substitue ta propre création à celle de Dieu". Van die nieuwe
schepping geven ze hem zelf voorbeelden B).
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De derde vindt, dat de duivelen geen aparte betekenis hebben, maar louter het demonische symboliseren.
Met meer reden kan men stilstaan bij twee opmerkingen van Tolnay, hoewel zij geen betrekking
hebben op de demonen van het schilderij uit Lissabon. De diaboli, die Antonius op het linkerluik van
de Hieronymus-tryptiek in Venetië plagen, zouden de afbeeldingen van zijn boze begeerten en slecht
geweten zijn. Zij stellen dus de schuldige neigingen van de heilige voor 10). Op de Temptatie in het
Prado zouden ze dit niet doen, maar Tolnay zegt niet waarom. Misschien omdat de gelaatsuitdrukking
van de anachoreet ascetischer en feller is? Zij zouden hier armzalige menseüjke boosheden weergeven,
die niet in staat zijn om de gemoedsrust van de heilige te verstoren u ) .
Het valt sterk te betwijfelen of deze opmerkingen juist zijn. Afgaande op vrij duidelijke reproducties 12), zou men zeggen, dat in het eerste geval Antonius' gemoedsrust juist door niets verstoord
wordt, en dat hij, geheel in vrome gedachten verzonken, niets merkt van de demonen om zich heen,
maar dat op het andere schilderij zijn felle blik juist op innerlijke weerstand wijst.
Men kan zich nu afvragen: stellen de duivelen op het Lissabonse drieluik, verkeerde neigingen
van Antonius voor? Het lijkt van niet, afgezien van de naakte vrouw met haar omgeving op het
rechterluik.
Vele duivelen op het altaarstuk zijn „uitneembaar". Ze zijn cerebraal geconstrueerd en alle onderdelen hebben hun betekenis. Dit duiveltype, dat uit menselijke, dierlijke, plantaardige en anorganische
bestanddelen is opgebouwd, heeft Bosch niet in zijn oudste werken toegepast. Men heeft hier reeds
op gewezen 13 ). Zijn demonen op de Hel van de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475), de Bruiloft
te Kana (ca 1480), de twee Helletaferelen te Venetië (kort na 1480) en het Sterfbed van de Vrek (ca 1485)
zijn anthropo- of zoomorphisch, d.w.z. ze zien er uit als mensen of dieren, of als een bastaard van
beide, en sluiten zich dus a:m bij oude duivelvoorstellingen 14 ). Op de Johannes op Patmos, in de Hel
uit de collectie Koenigs (beide kort voor 1490) en op de Hooiwagen (ca 1490) signaleert men echter
het nieuwe, uit de meest verscheiden elementen opgebouwde type, bijv. op het laatste schilderij in de
vis-duivel en de boomschors-duivel " ) .
Sindsdien gebruikt Bosch dit soort regelmatig. Speelse randornamentjes in handschriften en bizarre
kerkplastiek hebben hem op het idee gebracht van de vorm 1 β ). De symboliek der onderdelen ontleende
hij vooral aan de taal, bepaalde gebruiken en de werelds getinte beeldende kunst. Vóór hem stelde
men de duivel reeds in de gedaante van dieren of mensen voor, die allerlei menselijke zonden personifieerden. Bosch heeft dit procédé vervangen door een veel gecompliceerder.
Dat het Lissabonse drieluik tal van bewonderaars vond, blijkt wel uit de vele, soms tamelijk vrije
kopieën, die er van het hele schilderij of fragmenten ervan over zijn. Friedländer en Tolnay noemen
er te zamen negentien 17 ). Een twintigste bevindt of bevond zich in de collectie van Vitale Bloch 18 ).
Neemt men aan, dat het origineel geschilderd is tussen 1490 en 1500, en dat Damiäo de Goes het in
1544 naar Portugal meenam, dan moeten de oudste in de Nederlanden vervaardigde kopieën uit de
periode van ca 1495 tot ca 1544 dateren. Men heeft de mogelijkheid geopperd, dat Bosch zelf replieken
(met kleine variaties) vervaardigd heeft 19 ). Het feit dat de fragmentarisch gegeven pelgrim van het
linkerluik op een kopie in zijn geheel voorkomt, zou deze hypothese kunnen steunen 20 ).
Het is een studie op zich zelf om na te gaan in hoeverre de replieken afwijken van het schilderij
te Lissabon. Bij een collatie zal men waarschijnlijk in sommige gevallen kunnen uitmaken of de
kopiist de symboliek van Bosch begrepen heeft. Duidelijke detailfoto's van de over Europa en NoordAmerika verspreide exemplaren bestaan er echter niet.
Ten slotte: voor wie heeft Bosch het drieluik geschilderd? Voor mensen, die de ingewikkelde
symboliek konden begrijpen, dus zeker voor Nederlandssprekenden. Wegens de raadselachtige zinspelingen waarschijnlijk voor een samenleving, waarvan de leden de betekenis van de voorstellingen
kregen uitgelegd. Wegens het wereldlijke karakter van vele symbolen waarschijnlijk niet voor een
klooster, eerder voor een vereniging van vrome gezeten burgers. Misschien voor het Bossche StAntoniusgilde, dat in 1491 een nieuwe kapel liet bouwen, die vier altaren bevatte21)? Het hoogaltaar
was aan St Antonius gewijd22). Het gilde was een godsdienstige Broederschap en de kapel bevond
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zich in het gedeelte der stad, dat het Hinthamereind heet. Dat Van Aken zichzelf op het altaarstuk
schilderde, doet de vraag oprijzen of hij óók lid van dat gilde was. Naamlijsten van leden uit die tijd
zijn er echter niet г з ).
Op het schilderij hekelt Bosch o.a. vele arme Heden, die een slecht leven leiden, en (in het centrum
nog wel) aanzienlijken, die hun liefdadigheid laten uitbazuinen. Hebben de gildeleden de Caritas be
tracht en hield Bosch hun voor ogen, dat alleen deugdzame armen geholpen dienden te worden en dat
geveinsde liefdadigheid een zonde was? Maar de statuten van het gilde, die uit 1429 dateren, wijzen
er niet op, dat de Broederschap arme mensen steunde2i).
Merkwaardig is, dat in diezelfde kapel de zgn. vuurmeesters van het Hinthamereind, die moesten
waken tegen brandgevaar, aan de armen van hun wijk voedsel enz. uitdeelden25). Die vuurmeesters
hadden in 1479 de verzorging van de behoeftigen aan zich getrokken, ze verzamelden aalmoezen en
hadden langzamerhand door schenkingen aanzienlijke bezittingen gekregen, waaruit zij hun armen
ondersteunden 2 e ). Zij schijnen echter niets met het St-Antoniusgilde te maken hebben gehad 2 T ).
Indien het altaarstuk werkelijk voor genoemde kapel vervaardigd is, moet het vóór 1544 eruit
zijn verwijderd. Omdat nieuwe gildeleden aanstoot namen aan de al te dikwijls erotische zinspelingen,
die het godsdienstig onderwerp met profane elementen overwoekerden, ofwel omdat de vrijmoedige
kritiek op geestelijken en monniken, welke in de middeleeuwen altijd onbevangen geleverd was, sinds
de Hervorming dreigde opgevat te worden als een aanval op de Kerk en daarom binnen het heiligdom
misplaatst ging lijken?

NOTEN
') Ik ben het in het geheel niet eens met Chastel (blz. 220), die in Antonius een Melancholia-figuur ziet, welke
„une sorte d'indifférence absolue entre tous les êtres de tous les règnes" aan de dag legt, en met Brion (blz. 45), die
meent dat de heilige zich door God verlaten voelt.
') Verscheidene bij de behandeling der details geplaatste „vraagtekens" zijn in de volgende samenvatting weggelaten.
8
) Uit dit overzicht blijkt wel, dat ik van mening verschil met Schürmeyer (blz. 61 vlg.): „Das Mittelstück könnte
man als Verlockung zu den Freuden des weltlichen Lebens deuten. Der rechte Flügel ist ausschlieszlich auf die Versuchung
durch die Sinnenlust eingestellt. Der linke Flügel ist des Dramas Schlusz."
4
) Zie blz. 45 en 134. ') Knuttel. Gids, blz. 81.
·) Brion, blz. 44. Vgl. M. Brion. Le singe de Dieu. La Renaissance, Janvier 1939, blz. 28.
') Huebner. Jeroen Bosch, blz. 41 vlg.
e
) Iets dergelijks gelooft ook Huebner: Jeroen Bosch, blz. 34 vlgg.
e
) Van den Bossche (blz. 21) uit zich ook in deze geest: Bosch geeft „de wanorde ingesteld als wereldorde,
dat is10 het werk van den Booze".
) Tolnay, blz. 37. " ) Idem, blz. 45. ") Idem, pi. 56 en 57; 92 en 93.
la
) Baldass. J. d. K. M. I, blz. 53 vlg.; Baldass, blz. 28, 67 en 69.
l4
) Toch wijzen de kledingstukken van sommige duivelen op de Tafel en bij de Vrek er op, dat Bosch reeds
eigen wegen inslaat. Vgl. blz. 269.
'*) Bij deze twee heeft ook elk onderdeel zijn betekenis, maar het is de vraag of dit zo is bij alle demonen, die
Bosch uit heterogene bestanddelen heeft samengesteld. Mag men aannemen, dat Jeroen ook op het Laatste Oordeel
dat hij voor Philips de Schone geschilderd heeft, symboliek heeft toegepast, die alleen door Nederlandssprekenden en
met Nederlandse zeden en gebruiken bekenden te begrijpen is? Waarschijnlijk niet. Daarom zal ook niet het origineel
van het Laatste Oordeel te Wenen voor die vorst bestemd geweest zijn. Eerder het paneel, waarvan het Laatste Oordeelfragment te München deel heeft uitgemaakt. Dit fragment, dat in stijl aansluit bij de tekeningen in het Ashmolean
Museum te Oxford (rep.: Tolnay, pi. 105), bezit geen ingewikkelde symbolische voorstellingen. Is de St-Antoniustemptatie in het Prado, die, naar het lijkt, ook weinig symboliek bevat, eveneens geschilderd voor een niet-Nederlander?
Is dat het schilderij, dat in 1516 aan Margaretha van Oostenrijk aangeboden is? " ) Zie blz. 263 vlgg.
") Friedländer V, blz. 149 vlg. en XIV, blz. 99 vlg.; Tolnay, blz. 93.
") Rep.: Catalogue of some early Flemish pictures in, or formerly in, the possession of Vitale Bloch. London
1939, rep. 2. Ten onrechte door Bloch een originele Bosch genoemd.
") Friedländer XIV, blz. 99 vlg. Hij meent zelfs, dat een repliek van het middenpaneel in de Parijse kunsthandel
d'Atri ouder is dan het altaarstuk te Lissabon. Op het schilderij in de kunsthandel ziet men op de plaats van de varende
met de pollepel in het visschip een liggende beer. Deze zou een dansbeer kunnen zijn van de andere speelman of op een
zonde van hem kunnen wijzen.
Doch de combinatie van de beide varenden lijkt oorspronkelijker en artistieker dan die
van beer met varende. 20) Zie blz. 25.
" ) J. C. A. Hezenmans. De St~Antoniuskapel te 's-Hertogenbosch. Handelingen van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1886—1888, blz. 51 vlgg.
") Schutjes. Geschiedenis van het Bisdom IV, blz. 380.
ss
) Mededeling van de heer J. Mosmans, archivaris der St-Janskerk.
" ) Idem. 25) J. C. A. Hezenmans. De St-Antoniuskapel enz., blz. 53.
,6
) Idem. ") Mededeling van de heer J. Mosmans.
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AFDELING II
UITWEIDINGEN

UITWEIDING

1 — DE

TRECHTER

Een trechter treft men bij Bosch veelvuldig aan. Als hoofddeksel doet hij dienst bij een pretmaker
in een ei ^, een man (waarschijnlijk een Meifeest-vierder) op een bierton 2 ), bij de bedriegelijke keisnijder 3 ), de duivelbode 4 ) en duivelmonnik 5 ) van het Lissabonse drieluik, en twee andere diaboli β ).
Een vrouw (waarschijnlijk een Vastenavondvierster) draagt er een als een soort paraplu op een stok 7 ).
Bij een verkwister steekt hij uit het naakte achterwerk 8 ).
Ook imitatoren van Jeroen gaven hem weer, nl. als hoed van een Vastenavondvierder 9 ), als
pijnigingswerktuig in de hel 1 0 ) en het vagevuur n ) , als dak boven een duivelkluizenaar, die gewapend
met een pollepel en gezeten bij wijnvat en drinkkan op zondaren wacht, welke gestraft moeten worden 1 г ),
als dekscherm van een andere duivel 1 3 ) en als bekleding van het bovenlijf van een overigens naakt
duiveltje 1 4 ) op een St-Antoniustemptatie, waarop o.m. de gulzigheid gehekeld wordt 1 4 ).
De trechter verschijnt verder nog als Vastenavondattribuut bij de gevechten tussen Vasten en
Vastenavond van Hogenberg en P. Bruegel de Jonge en de stoet van Carnavalsgasten van Van de
Venne 1 5 ). Bruegel tekende hem op zijn Gula bij een wezen, half monnik half dier, dat naast een wijnton
zit en maakte hem tot het dekscherm van een duivel op zijn Fortitude. De sterk onder invloed van Bosch
staande gewelfschildering te Naarden (1518) geeft hem als martelwerktuig in de hel 1 6 ). Gulzigen
worden daar gekweld door de inhoud van een zak via een trechter in hun mond te storten, welke
pijniging ontleend is aan een straf, waarbij men door een trechter water in iemands mond goot 1 7 ).
C. Dusart (1695) plaatste hem, als symbool van het onserieuze, een vrouw die koppen zet, op het
hoofd 1 8 ) en op een Duitse gravure uit ca 1580, welke een carnavaleske Romeinse Bacchusoptocht
vertoont, is hij een zinnebeeld van de onmatigheid 1 9 ).
Behalve in de beeldende kunst komt de trechter ook in de taal als symbool voor, eveneens in
ongunstige zin, wat te wijten is aan het feit, dat het in het voorwerp gegoten vocht er terstond weer
uit verdwijnt. In 16de-eeuwse uitdrukkingen treft men hem aan als beeld van de trouweloosheid en
de gewetenloosheid 2 0 ). Nog heden wordt de trechter in uitdrukkingen van overmatig drinken ge
bruikt 2 1 ), terwijl hij het gebrek aan geheugen accentueert in de zegswijze „Hij heeft eene memorie
gelijk een trachter" 2 2 ) en aan bevattingsvermogen in „Men zal het hem met een trechter ingieten" 2 3 ) .
Het zinnebeeld van de trechter op alle hierboven genoemde plaatsen, ook zijn functie als duivelsattribuut, is te verklaren of af te leiden uit één der volgende gegevens of uit een combinatie daarvan.
Hij werd door pretmakers (o.a. Vastenavondvierders) gebruikt om er bij het feestvieren lawaai mee
te maken en als symbolisch voorwerp. Het woord had en heeft een ongunstige betekenis, welke in
wezen die van het niets in zich houden is, welke betekenis zich kan ontwikkelen tot die van onstandvastigheid, onbetrouwbaarheid, onmatigheid, verkwisting.
Bij het behandelen van een ander keukengereedschap, nl. de blaasbalg, wordt er herhaaldelijk
op gewezen, dat reeds lang vóór Bosch dit werktuig in de beeldende kunst symbolisch gebruikt werd 24 ).
Van de trechter was slechts één voorbeeld te vinden. Op een der 13de-eeuwse koorbanken van het
klooster te Hastières (provincie Namen) staat een stuk perkament afgebeeld, dat tot een trechter
gevouwen is 25 ). Daar het snijwerk der middeleeuwse koorbanken vaak hekelend is, mag men in deze
voorstelling misschien een satire op de clerici zien 26 ).

NOTEN
1
)
3
)
e
)
10

Afb. 40. 2) Rep.:
Tolnay, pi. 30. De tuit is niet te zien. Misschien is het schilderij groter geweest. Afb. 37.
Zie blz. 206. 4) Blz. 11. 6) Blz. 80. ·) Rep.: Tolnay, pi. 26 en 107. ') Rep.: Tolnay, pi. 103, a.
Zie blz. 188. *) Op de variant van de Pretmakers in een Zaal uit het Rijksmuseum. Zie blz. 197. Afb. 48.
) Rep.: Lafond, bij blz. 39 en 41. " ) Rep.: Fierens-Gevaert. Bruges, blz. 64. ") Rep.: Lafond, bij blz. 38.
^)
Fierens-Gevaert. Bruges, blz. 64.
xi
) Rep.: Fantastic Art Dada Surrealism.
Edited by Alfred Η. Barr, Jr. The Museum of Modern Art, New York,
1936, nr 14. " ) Zie blz. 138 vlg. l e ) Rep.: Van Kakken et Six, nr 23.
") Zie F. A. Stoett. G. Α. Brederoo's Moortje. Zutphen 1931, blz. 154, aant. 993.
1β
) Rep.: E. D. Baumann. De dokter en de geneeskunde. Maatschappelijk
¡even. Amsterdam 1915, blz. 47.
so
") Römischer Bacchuszug, ca 1580. Rep.:
E.
Diederichs,
nr
1117.
)
Zie
blz. 206.
" ) Tuerlinckx en 25
Teirlinck, sub voce. 22) De Во, blz. 1019 (trachter). 2 3 ) Harrebomée II, blz. 343.
" ) Zie blz. 171.
) Zie Maeterlinck. Sculpture, blz. 36.
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^) Het is merkwaardig, dat nog thans (of thans opnieuw?) de trechter als symbool van pretmakerij schijnt gevoeld te worden. Op een filmpje, dat 5 Februari 1938 in de Handelsblad-cineac te Amsterdam (Reguliersbreestraat)
vertoond werd, zag men nieuw ontworpen Vastenavondhoedjes voor dames. Zij bestonden uit symbolen van de Vastenavondpret. Eén hoedje was bijv. van speelkaarten, een tweede van worstjes en andere gerechten gemaakt, een derde
bestond uit een champagnekoeler en een vierde uit een omgekeerde trechter.

UITWEIDING

2 — KE U K E N GE R ЕЕ D S СH AP

Het Lissabonse drieluik vertoont verscheidene malen keukengereedschap. De man, die op het
rechterluik in de lucht een vis berijdt, draagt een ketel aan een stok. Op het middenpaneel stuurt een
aap een als schip gebruikte vis met een pollepel. Het hoofd van één der duivels, die dicht bij de geknielde heilige in een brevier lezen, en dat van de duivelbode op het ijs van het linkerluik, siert een
trechter. Het gordijn, waarachter een monnik zijn geestelijke roeping vergeet, ondersteunt een blaasbalg en uit de rechterkant van de kalebasvormige toren steekt een braadspit met gevogelte.
Hoe hebben deze onschuldige voorwerpen hun diaboUsche betekenis gekregen? Onder meer ^ ,
doordat zij door pretmakers (o.a. Vastenavondvierders) gebruikt werden, hetzij om er lawaai mee te
maken, hetzij als symbolisch voorwerp, of doordat men er spijzen mee bereidde, die op losbandige
feesten gegeten werden.
Dit bewijzen enige prenten en schilderijen, welke ontegenzeggelijk betrekking hebben op de
Vastenavond.
Een in 1558 ontstane gravure van de Mechelaar F. Hogenberg geeft de Strijd tussen Vasten en
Vastenavond weer 2 ). De Vastenavond wordt voorgesteld als een dikke man, een bierton berijdende,
die op een wagen ligt, welke door zijn aanhangers getrokken wordt. Zijn supporters zijn gewapend
met blaasbalg, pollepel, trechter (op het hoofd), wafelijzer, bezem, wijn- of bierkruik en fakkel. Ze
werpen met wafels, eieren en koeken. De Vastenavond heeft een pollepel in de hoed gestoken, draagt
een braadspit en heeft worsten om de hals en een lang mes op zij hangen. Deze stoet ontmoet de Vasten,
een magere vrouw, die een rooster vasthoudt, waarop haringen liggen. Ze zit eveneens op een wagen,
welke door haar getrouwen getrokken wordt. Haar volgelingen werpen met vissen en knollen, terwijl
één uit de schare een omgekeerde ketel 3) op het hoofd draagt.
De Vastenavond van Bruegels Strijd tussen Carnaval en Vasten houdt eveneens een braadspit
in de hand. Op zijn hoofd prijkt een pan met gevogelte en zijn voeten rusten in kruiken. Zijn volgelingen
dragen o.a. een rooster, een pollepel, een omgekeerde ketel en een tafel met koeken en wafelen 4 ).
Op een werk van Pieter Bruegel de Jonge, die vrij naar het fragment van zijn vader een heel schilderij
maakte, siert een trechter het hoofd van de Vastenavond. Zijn satellieten hebben o.a. een wafelijzer,
een omgekeerde ketel, een bezem en een rooster bij zich 5 ).
Zijn deze drie „steekspelen" naar het leven getekend? Werd bij ons ter verhoging van de Carnavalspret feitelijk een tournooi gehouden tussen als Vastenavond en Vasten vermomde personen, elk begeleid door zijn aanhang? Dit valt voorlopig niet te bewijzen e ). De mogelijkheid bestaat natuurlijk,
dat we met voorstellingen te doen hebben, die niet aan de werkelijkheid ontleend zijn, maar op allegorische wijze de strijd tussen de twee rivalen weergeven. Hoe het ook zij, in beide gevallen zijn de
genoemde keukeninstrumenten Vastenavondattributen. Dit zijn zij ook op een 17de-eeuwse Franse
prent, welke de Vastenavond weergeeft als een dikke man, die een os berijdt ^ . De omgekeerde ketel,
welke als hoofddeksel fungeert, draagt een pollepel, op de rug torst de man een rooster, over zijn
schouders hangt een sliert worsten, in de linkerhand houdt hij een bezem, waaraan een schort(?) vastgebonden is en in de rechterhand een braadspit. Gevogelte hangt aan zijn gordel.
Zijn genoemde voorstellingen misschien alle allegorisch bedoeld, echte Vastenavondvierders,
gewapend met tang, rooster en blaasbalg, vindt men afgebeeld op een 16de-eeuwse gravure, wel niet
geheel vrij van allegorie, maar toch in hoofdzaak een genrestukje 8 ). Een oude vrouw zit voor de haard
wafelen te bakken. Een hondje met een narrekap, dat kennelijk bij een guitaarspeler en een straatzangeres behoort, die de huizen langs gaan om op deze feestavond een penning te verdienen, danst
voor haar. Een der feestvierders slaat een rooster en een tang tegen elkaar. Een ander houdt een wijnkan
omhoog, een derde een blaasbalg. Door een venster Irijkt een man, die een soort fluit bespeelt. Dit
levenswaar toneeltje krijgt een zinnebeeldige „verfraaiing" in de afbeelding van een kerel in narren138

kledij, wie het haar afgeschoren is, waarbij een oude vrouw de behulpzame hand geboden heeft. Voor
hem ligt een zotskolf. Hier is de uitdrukking „de zot scheren", d.i. „voor gek spelen, gekheid maken"
in beeld gebracht *).
Ook Jakob de Gheyn (1565—1615) beeldde echte Vastenavondvierders af, waarvan één met een
tang op een blaasbalg speelt, een ander met zijn vingers een rooster betokkelt10). Naar het leven getekend is eveneens de optocht van Vastenavondvierders in een dorp, die Adriaen Pietersz. van de
Venne in 1625 schilderde u ) . Een van de feestgangers — ze halen waarschijnlijk geld en etenswaren
langs de huizen op — draagt een trechter, een ander een blaasbalg en een derde een lantaarn als hoofddeksel. Een rooster, een schuimspaan en een lange stok, welke in een kan steekt, worden in de stoet
meegevoerd. Deze voorstelling doet denken aan een 17de-eeuwse Nederlandse gravure, waarop o.m.
ton, tobbe, lantaarn, blaasbalg, drinkkan op stok en schuimspaan als Vastenavondattributen te zien
zijn 12).
Hoewel in Van Akens oeuvre ook bij pretmakers die geen Carnavalvierders waren, keukeninstrumenten voorkomen 13), lijken genoemde voorwerpen hoofdzakeujk Vastenavondattributen. Dat
zij echter eveneens bij andere volksfeesten te pas kwamen, blijkt behalve uit de voorbeelden van Bosch
uit het volgende. Een volksliedje (oogstliedje) uit Sint-Gillis (Waas) luidt:
De boerkens smelten van vreugd en plezier
Als de oogst is binnen getreden.
Zij gaan met al hunne vrienden te bier.
En zij maken zeer goeden sier.
De besem steekt ter venster uit.
Men danst er, men speelt er al op de fluit
Op potten en pannen, op glazen en kannen.
Op allerhande 'geluid.
Op messen, op schup en op zoute vat.
Op hangel, op tangel, op dit en op dat.
Op trommeltje rom, dom domme dom dom.
Op keteltjes, lepeltjes tikke tik tang
En dat duurt zoo den heelen nacht lang14).
En een halve eeuw geleden haalden in de omgeving van Breda de buurvrouwen het in het dorp
getrouwde bruidspaar, dat naar zijn woning liep, feestelijk in met „muziek" gemaakt op emmers, gieters,
potdeksels, harmonika, tangen en trommel15).
Misschien gaat dit leven maken met keukeninstrumenten evenals de spreekwoordelijke ketelmuziek, waarop lieden die anderen door hun gedrag aanstoot gaven, getracteerd werden 1 β ), terug op
het oude gebruik om kwaadaardige geesten door middel van lawaai op de vlucht te jagen.
Dat pretmakers keukengereedschappen niet alleen gebruikt hebben om er „muziek" mee voort
te brengen, maar ze tevens als symbolische voorwerpen bij zich gedragen hebben, zal bij de behandeling
der instrumenten afzonderlijk duidelijk gemaakt worden. Bovendien moet men er steeds mee rekening
houden, dat een schilder een zinnebeeldig keukengereedschap bij een persoon kan hebben aangebracht
alleen om die persoon te karakteriseren en niet, omdat hij zulk een voorwerp werkelijk bij zich droeg.
De losbandigheid der oude volksfeesten, die vooral met Vastenavond hoogtij vierde en de on
gunstige betekenis van verscheidene keukengereedschappen, welke op andere wijze ontstaan is en
waarvan elders sprake zal zijn, hebben Bosch er toe gebracht keukeninstrumenten als duivelsattributen
te gebruiken.
Jeroen stond in zijn afkeer van losbandige pret niet alleen. In de 15de en 16de eeuw hebben ver
scheidenen zich bij ons tegen de uitspattingen van de Vastenavond gekeerd. In Gent, waar het feest
al met het nieuwe jaar begon, om met de eigenlijke Vastenavond te eindigen, trad de regering her
17
haaldelijk tegen de feestvierders op ). In 1494 verbood zij de Vastelavondheren (lieden die aan het
hoofd van de pretmakers van een bepaalde wijk van een stad stonden) arme mensen om geld lastig
te vallen. Zij en hun gezelschappen mochten niet met brandende fakkels lopen 1 8 ). Ongeregeldheden
bij de Camavalspret deden zich elk jaar voor. In 1537 verbood men de Vastelavondheren en hun gezel
schappen om de godsdienstige plechtigheden door rumoer van „trommels, pijpen oft anderssins"
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te verstoren 19 ). In 1545 vaardigde de regering het verbod uit om met „doode catten of andere prijen 20 ),
vuyle dweylen, moore 21 ) ofte eenighe andere vuylicheden" te werpen 22 ).
Een 15de-eeuwse rijmalmanak deelt mee, dat tijdens de Vastenavondsdagen „'t voie es vol van
dobbelspele ende hebben den dobbelcorts in de lede . . . . 2 3 ) . De slotstrophe van Antonis de Roovere's
gedicht Van der Mollenfeeste hekelt de danswoede bij het Carnaval, vooral die van vrouwen 24 ). In een
Brugs referein uit 1539 wordt zot genoemd „tvolck dat voor vasten havont gaet mommen" 26 ). „Die
fastelavent" was in de eerste helft der 16de eeuw de naam van een bordeel te Franeker 2e ). Is het daarom
niet begrijpelijk, dat in het Devoot ende Profitelyck Boecxken een lied aldus begint:
Vastelavont, vals bedroch,
This recht, dat ick u hate:
Ghi cont wel van Gods kinderen
Verdoelde scaepkens maken 27 ).
Nog in het midden van de vorige eeuw werd de hele week vóór het begin van de Vasten in Vlaanderen
soms de duivelsweek genoemd 28 ).
Met Vastenavond ging het wel het ergst toe, maar ook op andere feesten vierde men zijn hartstochten
bot. Mannen en vrouwen dansten op Meiavond tot diep in de nacht, soms zelfs de hele nacht door,
om de Meiboom, waarbij de drank niet gespaard werd 29 ). 't Hemelvaren 30) en 't Pinksterhouden 31),
gebruiken die vaak in de Meimaand plaats hadden, stonden in een zeer kwade reuk. Ook op St Job
(10 Mei) kon de pret in het bandeloze overslaan 32 ). In de 15de eeuw werd het dansen in de straten op
St-Jansdag (24 Juni) verscheidene malen verboden 33 ). Trouwens, op welk kerkelijk feest ging oudtijds
niet een zeker deel van het publiek „uit de kerk naar de kroeg"? Het is dan ook niet vreemd, dat de
Rotterdamse stedelijke regering ter verklaring van een oploop welke 8 April 1572 plaats vond, neerschreef: „so ^) et heiligen dach was ende dat veelen van den gemeenen volcke ende rapaillie van dien 35)
wel bij drancke was, alst gemeenlick des heiligen daeges пае den middach gebeurt" 3 β ) .
NOTEN
*) BIJ het behandelen der voorwerpen afzonderlijk wordt nog op andere oorzaken gewezen.
*) Rep Delen II, pi XXXVI. Volgens Delen (blz 91) is de gravure geïnspireerd door het hierna te bespreken
schilderij van Brucgel. Huhn de Loo (Van Bastelaer et Huhn de Loo, blz. 280) gelooft, dat zij teruggaat op een verdwenen werk van Bruegel Tolnay (Bruegel, blz. 78) is van mening, dat zij gemaakt is vóór het beroemde schilderij, waarvan
de schrijver het ontstaan in 1559 stelt.
3
) Meestal is de omgekeerde ketel een Vastenavondattribuut. Hogenberg gebruikte het motief bij de Vasten,
omdat de omgekeerde stand uit doet komen, dat de ketel leeg is. Zie blz. 138
4
) Rep : Jedhcka. Bruegel, afb 24. 5) Rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, nr С 17.
') Dat in de eerste helft van de 16de eeuw in Duitsland met Vastenavond mannen gezeten op sleden, welke door
jongens getrokken werden, een „steekspel" ten beste gaven, blijkt uit Drescher, blz XI. De bron vermeldt echter niet,
dat deze heden de Vasten en de Vastenavond voorstelden. Een voorbeeld in een Duits handschrift, dat uit de tweede
helft der 16de eeuw dateert, geeft A Haberlandt (Zeitschrift fur Volkskunde N F. V, blz 239) Een dergelijk steekspel
wordt in het Breviarium Gi imam onderaan een blad van de maand Januari afgebeeld. Jonge mannen trekken daar twee
sleden naar elkaar toe Op elke slee zit een „ridder" op een bierton De tegenstanders hebben een houten schild in de
linker-, een houten stok in de rechterhand. Van een korf is een soort helm gemaakt. Een Vlaams handschrift te Kamerijk
uit 1542 geeft eveneens zo'n voorstelling (rep : Maeterlinck. Peinture, blz 262). O p zulk een steekspel slaat de volgende
mededeling van een inwoner van Thielt: „Verteert up cleene Vastenavont anno (14)60 bij den Heere ende der wet ende
eeneghe raden van der stede . . omme dat 't jonghe gheselscip hier achter strate groóte ghenouchte maect van dansene
ende stekene up sleden ende anders; zo bilden hem de Heere ende de Wet vergadert of daer eenighe onghenouchte
hadde ghecommen (Vaderlandsch Museum V, blz. 35). Ook Gent kende dergelijke tournooien (De Potter. Gent VI,
blz. 225). ') Rep : Alexandre, blz 60.
8
) Rep : Lafond, bij blz. 96. Afb 132 Gravure van Pieter van der Heyden, uitgegeven door H. Cock. De gravure
is vervaardigd naar een tekening (rep : Lafond, bij blz. 67), die volgens Baldass (blz. 253) na 1550 ontstaan is en waarvoor o.m de in de volgende noot genoemde tekening of haar origineel gebruikt is. Hoewel op de gravure het geboomte
achter het venster bladeren vertoont, en het onderschrift vermeldt, dat men kermis houdt, moet men aannemen, dat
de originele composities, waarop de gravure in laatste instantie teruggaat, Vastenavondvierders weergaven, daar o p
de laatstgenoemde tekening achter het venster van lover geen sprake is en de attributen der feestvierders duidelijk
op de Vastenavond wijzen.
*) Baldass (blz. 16) gelooft dat deze scène, die afzonderlijk ook op een tekening voorkomt, waarop eveneens de
fluitspelende man en de vrouw met rooster en tang te zien zijn (rep : Lafond, bij blz. 73; Baldass, nr 124), op een
origineel werk van Van Aken teruggaat. De tekening beschouwt hij als een kopie van een voorstudie van Bosch voor
een schildeni (Baldass, blz. 78). Nu bevond zich in de kunstverzameling van Philips ΓΙ volgens Lafond (blz. 115) op
naam van Jeroen Bosch een schilderij, dat een tovenares, die iemand de baard afscheert, heette voor te stellen. We
hebben hier hoogstwaarschijnlijk met hetzelfde onderwerp te doen, dat de tekening en het rechter gedeelte van de
gravure geven. Een tovenares is de vrouw natuurlijk niet. De uitlegging die O. Benesch (Albertina-Katalog II, 1928,
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nr 75) van de tekening geeft, is ook verkeerd. Hij ziet er het spreekwoord in: „Hij is in den rechten barbierswinkel,
daer men hem wel fijntjes zal poetsen".
10
) Rep.: Hirth, afb. 1543. " ) Rijksmuseum Amsterdam, nr 2497. 12) Rep.: Hamer II, nr 5, blz. 2.
™) Zie blz. 199 vlg.
" ) Meegedeeld door Al. van Doorselaere in Vlaamsche Zanten 1, blz. 58. Een dergelijk liedje staat in De Schiedamsche molenaar, etc. Amsterdam, Erven van de Wed. van G. de Groot, 1729, blz. 65.
15
) J. W. A. Gommers. Een verdwenen volksgebruik. Sinte Geertruydtsbronne X, blz. 126 vlgg.
le
) De Cock. Gebruiken. 2de dr., blz. 362. " ) De Potter. Gent IV, blz. 3 vlgg.
" ) Idem V, blz. 532. ») Idem V, blz. 533. 20) krengen. " ) modder.
2!!
) Idem IV, blz. 4. Zie over dergelijke doldriestheden in Gent met Vastenavond ook Maeterlinck. Péchés, blz.
257 vlg. !S ) Belgisch Museum VI, blz. 308.
24
) G. C. van 't Hoog. Anthonis de Roovere. Amsterdam 1918, blz. 127 vlgg.
25
) Heremans. Refereynen, blz. 64. Mommen = zich vermommen.
2a
) A. Hallema. Een bladzijde uit de geschiedenis van den strijd tegen de prostitutie. De Getuige, 30 Juni 1923,
blz. 6. 2 ') D. F . Scheurleer. Een devoot ende profitelyck boeexken, enz. 's-Gravenhage 1889, blz. 53.
2β
) Reinsberg—Düringsfeld I, blz. 419. Voor 17de-eeuwse hekclingen van de Vastenavond zie men Ter Gouw,
blz. 187.
" ) Een Jeverse oorkonde uit 1536 luidt: „Dewyle ock eynn untuchtich gebruck is, dath menn up meyavend
enenn meyboem settet, darby megede unnd mansvolk de gantze nacht wackenn, drinkenn, tzechenn und sustes andere
unbyllicke hendele dryvenn, oick mit der pinggesterblomenn, so scholenn desulvigenn beidenn gewonheiden hirmede gantz affgedaenn wesen" (Schiller—Lubben VI, blz. 210). Zie ook over dit dansen Rondden HeerdW, blz. 178,
waar het een en ander uit een leperse kroniek over de Meinacht van 1509 meegedeeld wordt. In Gelderland werd in
1619 verboden „op vastelavonden, mey-dagen (d.i. 1 Mei), pinxteren, off op andere tyden . . . . ongeregelde bykomsten te houden", omdat er „twisten, kyvagien, gevechten, verwondingen, ongelucken, dootslagen en andere gewaltlycke moetwilligheyden" bij plaatsvonden: W. van Loon en H. Cannegieter. Groot Gelders Placaetboeck etc. Nijmegen
1701—1740. Dl II, blz. 169. Te Grijzegrubben in Limburg bestaat nog altijd een Mei-zotternijgezelschap (gesticht
in 1731), een pretmakersclub, die op 12 Mei feestviert (Van der Ven, blz. 19).
30
) Ter Gouw, blz. 219 vlg. " ) Idem, blz. 231 en De Navorscher XXVII, blz. 240. 32) Ter Gouw, blz. 264.
33
) Reinsberg—Düringsfeld I, blz. 419. 34) daar. 35) daardoor. 3S) Reinsberg—Düringsfeld I, blz. 263.

UITWEIDING

3 — B A L L E T J E AAN

SNOER

Bosch en imitatoren hebben een balletje dat aan een snoer bevestigd is, verscheidene malen geschilderd of getekend.
Het hangt op het linkerluik van het Lissabonse drieluik aan de dorre tak welke uit de trechter
van de duivelbode steekt ^, op het rechterluik aan de poot van een duivelhagedis met monnikskap 2 ),
op het middenpaneel aan het vogel- en het ridderschip 3 ), en, heel klein, aan de klarinetachtige snavel
van een speelman-duivel 4 ). Alleen in het eerste geval is de kleur van het balletje duidelijk te constateren:
het is rood.
Een helletafreel toont een op een draailier gepijnigde speelman, die een schotel draagt, over de
rand waarvan een snoer met balletje hangt 5 ). Een pretmaker, waarschijnlijk een Meifeest-vierder, die
een bier- of wijnvat berijdt, heeft een trechter op het hoofd en houdt een meitak in de hand, waaraan
een tamelijk groot bolvormig voorwerp bengelt e ). Uit het bosje dat boven het hooi van de Hooiwagen
geschilderd is, en waarin zich een minnend paar bevindt, steekt een dorre tak. Er is een snoer met
balletje aan vastgemaakt '). Op een tekening van de boommens (een allegorische voorstelling van pretmakers, waarschijnlijk Meifeest-vierders) hangt het aan een stok 8 ).
Een kopergravure, welke naar een werk van Bosch of een imitator gemaakt is, geeft het als versiering van een duivel 9 ) en op een tekening, die waarschijnlijk op een originele tekening van de meester
teruggaat, is het aan een zotskolf bevestigd 10 ).
Aan Pieter Huys wordt een schilderij toegeschreven, waaraan men de naam „Carnavalscène (?)
op het ijs" gegeven heeft 11 ). Twee mannen, die allerlei symbolische voorwerpen bij zich hebben, bevechten elkaar op het ijs. De linkerfiguur steekt zijn hoofd uit een wijn- of biervat en heeft bij wijze
van speer een kindermolentje waar een drinkkan en een snoer met een grauw gekleurd balletje van
afhangen, in de hand. Ook de rechterfiguur draagt voorwerpen welke zinnebeelden zijn van onwelvoeglijke pretmakerij. Op de achtergrond rechts ligt een in het rood geklede man in peinzende houding
onder een afdakje. Het is waarschijnlijk St Antonius, die gekweld wordt door de symbolische weergave
van, naar men uit schaatsen en ijs op mag maken, Vastenavondpret.
Uit het bovenstaande blijkt, dat „snoer met balletje" iets te maken heeft met losbandige pretmakerij.
Mocht het ronde voorwerpje in een enkel geval (bijv. bij de zotskolf) een bolvormige bel zijn, dan kan
men denken aan een narrenbel. Het is op ons linkerpaneel echter beslist géén belletje. Hier brengt
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wellicht de meitak met balletje van de trechterdragende Meifeest-vierder (?) een aannemelijke verklaring.
Men moet die voorstelling vergelijken met een Frans kalenderblad, dat de maand Mei weergeeft en
waarschijnlijk in 1508 vervaardigd is 12). Daarop ziet men een aantal jonge mannen, die meien in de
hand hebben en bij een meiboom staan. De boom is zó geschoren, dat de bladeren zich in drie verdiepingen boven elkaar bevinden. Onder elke laag takken is een hoepel bevestigd, waar, aan snoeren,
balletjes van afhangen. Deze verfraaien hier de meiboom, zoals het balletje van de pretmaker een
meitak en dat van de duivelbode een dorre tak sieren. Waarschijnlijk was zulk een aan een snoer vastgemaakt balletje een voorwerp, dat dienst deed bij een of ander feest, bijv. het Meifeest en gaf de losbandigheid, welke dikwijls met onze volksfeesten gepaard ging, er in Bosch' oog een diabolisch karakter
aan. Merkwaardig is het, dat de op boven geschetste wijze geschoren meiboom bij Bruegel diabolisch is.
Op zijn Dulie Griet ziet men hem in een omgeving van duivelse pretmakerij 13). Dat snoer met balletje
ook bij het Vastenavondfeest een rol speelde, blijkt uit het schilderij van Huys.
Minder waarschijnlijk lijkt de volgende hypothese. In de 17de eeuw komt het woord „wapper"
voor als de benaming van een voorwerp, dat een nar in de hand houdt14). Nu is een wapper eigenlijk
een strijdwapen. Het is een stok met een leren riem, waaraan een loden bal hangt, of ook wel alleen
een riem, waaraan een loden bal bevestigd is. Deze wappers heeft Jeroen verscheidene malen afgebeeld. Het is mogelijk, dat een nar een dergelijk instrument, maar van kleiner afmeting, bij zich
droeg, welk voorwerp wapper genoemd werd en door Bosch werd weergegeven als een symbool van
de menselijke dwaasheid.
Voor de volledigheid zij hier de aandacht gevestigd op nog twee andere soorten „snoer met bolvormig voorwerp".
In de eerste plaats treft men enige malen in de beeldende kunst der middeleeuwen een aan een
snoer bevestigd eetbaar rond voorwerp aan. In het 14de-eeuwse handschrift Queen Mary's Psalter staan
vier jonge mannen ten voeten uit getekend, die naar een vrij groot rond ding happen, dat aan een snoer
hangt15). Iemand geeft als verklaring: „four men playing at bob-cherry" 1β) en een ander, die van de
tekening een schets maakte en daarbij de „bol" sterk verkleinde, gelooft dat de mannen „le jeu du
capendu ou de la pomme branlante" spelen 1 7 ). Het is echter veel te groot voor een kers en tevens
groter dan een appel, waarvan het ook niet de vorm heeft. Wel zit er een steeltje aan, waaraan het
touw vastgemaakt is. Het zou wel een bolvormige koek of een rond broodje kunnen zijn, waarin een
stokje steekt. Op een 15de-eeuwse Noordnederlandse miniatuur brengen twee mannen hun open
monden naar zo'n opgehangen bol zonder steeltje 1 8 ). Zangers in een door Jeroen geschilderd schip 19)
en een pretmaker (waarschijnlijk Vastenavondvierder) in een op een originele Bosch teruggaande
doedelzak 2 0 ), willen happen naar een bolvormig broodje dat aan een touw hangt, terwijl op het zo
straks genoemde, aan Huys toegeschreven schilderij van symbohsche Vastenavondpret een snoer met
een rond broodje aan een stok hangt. Het snoer met het ronde, eetbare voorwerp werd m.i. gebruikt
bij een spel dat op ons koekhappen gelijkt. Het balletje van de vogelbode is echter positief niet iets
eetbaars.
In de tweede plaats zijn er enkele 16de-eeuwse voorstellingen, waarop een reeks balletjes aan een
snoer op een onverklaarde manier een rol spelen. De linkerfiguur op het schilderij van Huys draagt
een kort boerenzwaard (in de 15de en 16de eeuw „een lang mes" genoemd) waar een snoer van af
hangt, met zes rode balletjes en één grauw er aan. Op een tekening van Bruegel, welke eveneens een
beproeving van Antonius voorstelt21), ziet men o.m. een door een bierkruik bekroonde tent, die op
een schuitje gebouwd is. Aan de tent hangt precies zulk een mes met ballen als op het schilderij van
Huys. Mag men bij deze combinatie van mes en ballen aan de bekkensnijdersuitdaging denken, die
men waarschijnlijk moet zien in een plaats uit Rotgans' Poëzy: „Daar hing men bal en mes baldadig
veur de kroeg"22)? Bij Rotgans is er echter slechts sprake van één bal, welk voorwerp men afgebeeld
vindt op een tekening van de 17de-eeuwer Willem de Heer: het hangt tegen de muur van een herberg2S).
Er naast bevindt zich iets, dat wel wat op een mes lijkt, maar het kan ook een ijzeren stang zijn, die
tegen de muur geslagen is om er meer stevigheid aan te geven24).
NOTEN
2

s

4

·) Zie blz. 11. ) Blz. 110. ) Blz. 103. ) BIz. 43. «) Rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek. Rep.:
Baldass, nr 53. ·) Rep.: Tolnay, pi. 30. Afb. 37. ') Rep.: Brion, blz. 20.
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β

) Zie biz. 185 Rep.: Tolnay, pi. 109. Afb. 28 Onjuist is Combe's mening (blz. 92, nr 102; 94, n r 113), dat de
snoertjes, die afhangen van de hoofddoek van Veronica op de Kruisdraging te Gent en van het kleed van de zgn.
Verloren Zoon, ook snoeren met balletjes (hij noemt ze „pendules", zie Bosch, blz. 278) zijn.
') Rep.: Die Graphischen Künste 1938, blz. 79, middenpaneel.
10
) Rep.: Lafond, bij blz. 73. Baldass, nr 124.
11
) Aldus genoemd in de Catalogus van de tentoonstelling van oude kunst enz. Rijksmuseum Amsterdam 1936,
blz. 20. Rep.: Χ d. k.S. N . F . IX: G. Glück. Über einige Landschaftsgemälde Peter Bruegels des älteren, fig. 106. Aß>. 131.
Is het werk verwant aan een verdwenen schilderij van Bosch, dat een man op het ijs voorstelde en in het bezit van
Philips II geweest is? Zie Tolnay, blz. 122.
1!
) Rep.: L. Delisle. Lœs Grandes Heures de la Reine Anne de Bretagne et l'atelier de Jean Bourdichon. Paris
1Э
1913, pi. 6.
) Rep.: Tolnay. Bruegel, pi. XXXVI. Zulk een meiboom is ook afgebeeld op de Kermis van P. Balten
(ca 1550; Rijksmuseum, nr 425A) en op een Landschap met Juda en Thamar van Lucas Gassel (ca 1550, rep.: OudHolland 1936, blz. 45).
" ) J. Z. Baron. Leyts-priëeltje. Leyden 1651, blz. 100; Schotel. Rederijkers I, blz. 95 geeft een voorbeeld uit 1619.
" ) Warner, pi. 196, fig. 3. Afb. 33. l e ) Warner, blz. 41. 17) Lacroix, afb. 188.
le
) Rep: Livre d'Heures de Gysbrecht de Brederode, évêque élu d'Utrecht. Introduction J. Brassinne. Bruxelles z.j.,
pi. 17. Afb. 34. " ) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. ! 0 ) Afb. 4 1 . " ) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 29.
ai
) L. Rotgans. Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Leeuwarden 1715, blz. 643. In De Oude Tijd 1872, blz. 138,
wordt gezegd, dat de herbergiers in de 17de eeuw soms een mes uithingen, dat men kon winnen met bekkensnijden.
" ) Rep.: De Oude Tijd 1874, bij blz. 266.
" ) Men ziet zulk een stang bijv. op de dorpsherberg van Adriaen van Ostade. Catalogus: Meesterwerken
uit
vier eeuwen. Museum Boymans, Rotterdam. 25 Juni—15 Oct. 1938, blz. 28, nr 111 en afb. 68.

U I T W E I D I N G 4 — DE H A A N
Hier zij de aandacht gevestigd op enige ongunstige betekenissen van de haan in de 15de, 16de en
17de eeuw, voornamelijk in de Nederlanden.
Het dier was vooreerst een zinnebeeld van de dwaasheid. Narren of zotten dragen veelvuldig
kappen, die overgaan in de kop van een haan; zo op een Zuidnederlands tapijt uit ca 1500 ^, een
schilderij van Quentin Massys 2), een Schuttersfeest van de Meester van Frankfort 3), een ten onrechte
aan Bruegel toegeschreven gravure4) en een Dietse tekening uit de tweede helft der 16de eeuw8).
De Zwitser Urs Graf tekende een nar met haneveren op zijn kap e ). Deze komen bij Brant, Hans
Sachs en andere Duitse schrijvers als symbolen van de zotheid voor 7). Bosch schetste een haan die
een bier- of wijnton trekt, waar een vrouw (een Vastenavondvierster?) van aftuimelt e) en „verhaent"
betekende in de 16de eeuw behalve hovaardig ook dwaas 9).
Het feit dat men op Vastenavond wel „den Haen trock" 10), d.i. een bij de poten opgehangen
haan de nek probeerde af te trekken, en hanengevechten hield 11)l kan mede het dier in de sfeer van het
zotte hebben gebracht.
De vogel was verder een zinnebeeld van de onkuisheid. Als zodanig treft men hem aan op
Bruegels Luxuria en Fortitudo en op een Duitse houtsnede uit het einde der 15de eeuw12). In een
16de-eeuws Rederijkersstuk betekent „haenken" vrouwenliefhebber13).
De Mechelaar Frans Verbeeck (eerste helft 16de eeuw) gaf hem als een symbool van de laster,
daar door hem getekende mannen en vrouwen, over wier hoofden maskers in de vorm van lepelaarsen hanenkoppen getrokken zijn, kwaadsprekers voorstellen 14). Eén van hen heeft ook hanesporen
aan de kuiten.
Uit het feit, dat „hane" in de 15de eeuw roofziek krijgsman 16) en „haneveer" in de 17de eeuw
soldaat, vechtersbaas 1β ) en bazige vrouw17) betekende, mag men afleiden, dat het dier toen ook een
zinnebeeld van de vechtlust was 1 8 ).
De zwarte hanen, die op Jacob Cornelisz. van Oostsanen's schilderij „Saul bij de heks van Endor"
een paardeschedel voorttrekken, waarop een heks zit, hebben tenslotte een daemonomagische functie1 ) .
NOTEN
')
)
a
)
5
)
·)
')
s

Rep.:
Rep.:
Rep.:
Rep.:
Rep.:
Boite,

A. Hullebroeck. Histoire de la tapisserie à Audenarde du XVe au XVIIIe siècle. Renaix 1938, pi. C X I I .
Art in America XXVII, nr 3 bij blz. 144.
Friedländer VIII, afb. XCVI en XCVII. «) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 204.
Popham, LXXX, 3.
H. Koegler. Beschreibendes Verzeichnis der Basler Handzeichnungen des Urs Graf. Basel 1926, nr 115.
blz. 19. ") Rep.: Tolnay, pl. 103, a.

143

9
) Bijns, blz. 212. Vgl. de betekenis „hovaardig" met die van „groóte hanen", d.i. waarschijnlijk hoge Pieten, in
Galama, blz. 226, vs 131.
10
) M. Sabbe. Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, etc. (1658). Antwerpen 1926, blz.
71; Schrijnen I, blz. 192.
" ) Hermans. Kronyken I, blz. 248, 250 en 253. 1!!) Rep.: Haberditzl, Tafel CVH.
13
) K. Peyssens. Hasseltse „historiael" spelen. Leuven-Amsterdam 1907. Coninck Balthasar, vs 733.
14
) Rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 107.
l6
) J. S. van Veen. Rechtsbronnen der stad Tiel. 's-Gravenhage 1901, blz. 31.
" ) W. N. T. V, 2051. " ) Tuinman I, blz. 290.
la
) Aan deze symboliek is verwant die van de toorn, welke Molsdorf geeft: nr 1086. Hij kent de haan ook als
zinnebeeld van de onkuisheid (nr 1019) en van de onmatigheid (nr 1080).
le
) Rep.: HoogewerfT III, blz. 130.

UITWEIDING

5 — HET

EI

Het ei had gedurende de 15de, 16de en 17de eeuw in de Nederlanden verscheidene symbolische
functies in min of meer ongunstige zin.
Het was een attribuut van pretmakers, vooral Vastenavondvierders, en van hen die als speelman
en kunstenmaker de feestvreugde hielpen verhogen.
Eierdoppen liggen voor de ton, waar Bruegels „prins Carnaval" op zit 1 ) en Pieter II Bruegel
schilderde een gebroken ei naast de kros die zijn Vastenavond draagt 2 ). De naar een tekening van
Bruegel gemaakte gravure van het spel van de Vuile Bruid (ten onrechte de bruiloft van Mopsus en
Nisa genoemd) 3 ), een Vastenavondvertoning welke ook op 's meesters Strijd voorkomt, kent eveneens
het motief van de gebroken eieren. Een gravure van Hoogenberg geeft aanhangers van de Vastenavond
te zien, die hun tegenstanders o.m. met eieren bestoken 4 ). Ze dienen verder als ingrediënten van wafelen,
welke een vrouw op een anonieme 16de-eeuwse tekening ter ere van de Vastenavond bereidt*), en
van bollen die een andere vrouw op Bruegels Strijd bakt. Van Aken heeft van zo'n type een duivelin
gemaakt e ). Een ei dient verscheidene malen voor zijn pretmakers, die waarschijnlijk niet steeds
Carnavalsjoligen zijn, tot verblijf ') en ligt ook op een houten schop, welke een vrouw, in wie de meester
denkelijk een Vastenavondvierster hekelt, als stokpaardje berijdt 8 ). Een snoer van eieren hangt om
de hals van door Maerten van Cleef (1527—1581)9) en Sebastiaan Vrancx(1573—1647)10) geschilderde
mannen, waarschijnlijk kunstenmakers die met Vastenavond optreden, van een kerel met een draailier
op een ten onrechte aan Judith Leyster toegeschreven stukje11), van een gewone pretmaker die deel
uitmaakt van een 17de-eeuwse Carnavalsoptocht 12 ) en van een zwierbol van Frans Hals 13 ).
Hoe werd het ei zulk een attribuut? O.a. doordat het een geliefde Vastenavondspijs was, wat het
nog steeds is 14 ). Bewijzen van het laatste zijn er vele 1Β ). Uit verscheidene der hier beschreven afbeel
dingen blijkt het eerste. Ook 16de-eeuwse voorstellingen welke zeker niets met de Vastenavondpret
uit te staan hebben, geven het ei als een lekkernij. Op Bruegels Luilekkerland ligt het op een tafel 1 6 ),
terwijl Peter Flötner (geb. ca 1495) op een speelkaart een pan met eieren afbeeldde te zamen met een
worst, een gebraden kip en een glas wijn 17 ). Het is echter opvallend, dat het zoveel op Vastenavondvoorstellingen voorkomt.
Vroeger werden ook de dwazen der aarde met het ei in verband gebracht. Dit blijkt o.m. uit de
spreekwoorden „Men mag geen nar op eieren zetten" 18) en „De gek is broeds" 19 ).
Bij het eerste gaat Cats van het denkbeeld uit, dat een nar die men op eieren zet, ze stuk maakt.
Het spreekwoord wil volgens hem zeggen: men moet geen zot iets opdragen, waarvoor men een voorzichtig en wijs man nodig heeft. Eerder is de oorspronkelijke bedoeling, dat men geen nar op eieren
zetten mag, omdat hij anders jonge narren uitbroedt. In het ei zit immers een door, d.i. dooier en
dwaas 20 ). Op een ten onrechte aan Bruegel toegeschreven gravure gaan jonge zotjes halverwege schuil
onder een hurkende zottin 21). Vóór hen ligt een ei. De bedoeling is duidelijk: de zottin heeft zotjes
uitgebroed.
Het tweede gezegde betekent: de nar is dwaas, zot, mal 22 ). Illustraties van dit laatste spreekwoord
of van een uitdrukking welke er aan verwant was, zijn waarschijnlijk de volgende afbeeldingen. Een
miniatuur uit het zogenaamde psalmboek van Guy de Dampierre geeft een monnik weer, die op eieren
zit te broeden 23 ). Op een andere miniatuur (eind 13de eeuw) worden zij door een gewone man bebroed 24 ). Volgens een geleerde had men in de kerk te Jutrijp onder de preekstoel de evangelist Lucas
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25

afgebeeld, terwijl hij op eieren zat ). Denkelijk verbeeldde de figuur een monnik en moet men de
voorstelling vergelijken met de miniatuur uit het psalmboek. Een 14de-eeuwse handschriftverluchting
toont een monnik, die een ei in de stralen van een diabolisch gelaat houdt, dat als een zon aan de
26
hemel staat ). Misschien dient men ook in deze afbeelding een hekeling te zien: de geestelijke is een
zot. Iemand meent dat de op de genoemde miniaturen afgebeelde monachi de eieren voor de consumptie
onbruikbaar maken. Zij zouden bedelmonniken zijn, die gedurende de Vasten eieren verzamelden, omdat
men ze dan niet eten mocht. De gewone man door wie eieren uitgebroed worden, zou een boer voor
stellen, die liever zijn bezit vernietigt dan dat hij het afstaat aan de geestelijkheid. Men geeft echter
geen bewijzen voor de bewering, dat het consumeren van eieren tijdens de Vasten in de Nederlanden
verboden was. In een gedicht uit het begin van de 16de eeuw wordt juist gezegd, dat vastende monniken
27
eieren eten ) .
Men beroept zich ook op de boer, die op een koorbank te Kempen met een dorsvlegel eieren
28
stuk slaat ). Is in het afgebeelde niet eerder het gezegde „eierschalen van iets maken" d.i. iets tot iets
29
onbelangrijks, minderwaardigs maken" ), of „het maken als eieren die uitlopen", d.i. de boel be
ao
derven ), weergegeven?
31
Het spreekwoord „Om eiers te koken, is er een zot van doen" ) brengt ei en dwaas met elkaar
in verband. Vermoedelijk is de oorsprong van het gezegde aldus: het ei was een geliefde Vastenavondspijs en met Vastenavond waren er eerst recht veel zotten.
Het feit dat „door" zowel dooier als dwaas betekende, heeft zot en ei in onze beeldende kunst
enige malen te zamen gebracht. Bosch heeft deze woordspeling aanschouwelijk gemaakt in zijn af
32
beeldingen van pretmakers die in een ei plaatsgenomen hebben ) : het zijn „doren", en ook Bruegel
deed dit op de gravure van de Heks van Mallegem, waar een zot in een groot ei van de kei gesneden
33
34
wordt ). Om de dwaasheid te accentueren steekt een takje met bonen uit de schaal ). In dit verband
kan men wijzen op een schilderij van Frans Hals, dat „Het vrolijke gezelschap" genoemd wordt en
№
waarop een pretmaker een snoer van eieren en bonen om de hals draagt ).
Ten slotte dient nog een naar een tekening van Bruegel gemaakte gravure, die een op een lege
eierschaal zittende man in zotskledij vertoont, genoemd te worden 3 e ) . Een stuk van de schaal is er
af, zodat men in het ei ziet, waar zich een zotskolf (marot) in bevindt. De nar ledigt een beker. Bij de
gravure behoort het volgende rijmpje, waarvan de interpunctie ten dele onjuist is en daarom hier
verbeterd wordt voorgesteld 3 7 ) .
Foey u /,/ verbuyckte dronckaerts sot,
Altijt 3 8 ) leekt en suipt vol tot den croppe(:)
Op u vuyl ey /;/ vindende als 3 9 ) een marot (,)
Ten lesten inden ijdelen doppe.
De zot heeft zijn ei vuil gebroed. Men denke aan het spreekwoordelijk gezegde „dat eij gans
vuijl broeden", hetwelk „alles bederven" betekent 4 0 ) .
De diabolische waarde, die het ei op sommige werken van Bosch heeft 4 1 ), is niet alleen te
verklaren uit het feit, dat het ei een attribuut was van de pretmaker, voornamelijk Vastenavondvierder,
de speelman of kunstenmaker en de zot, maar nog uit twee andere functies.
Het was ook een erotisch symbool.
In Van Akens Tuin van de Wellust begeeft een schare naakte mannen zich in een ledig ei ^ ) , en
ligt een groot ei op de hoofden van naakte ruiters 4 3 ) . Bruegels Luxuria vertoont een duivel, die een
mes door een ei gestoken heeft en het vocht in zijn aarsgat laat lopen **), en op een Driekoningenfeest
van Jan Steen draagt een nar aan een stok een worstje geflankeerd door twee eierschalen: een weergave
van roede en teiticuli 4 5 ). Het werd een onkuis symbool, omdat men het als een aphrodisiacum be
schouwde. Onze 15de-, 16de- en 17de-eeuwse literatuur geeft daar vele voorbeelden van 1 β ) .
Verder was het nog een daemonomagisch zinnebeeld: men geloofde vroeger, dat heksen eieren
konden leggen 4 7 ) en in een lege eierschaal over het water varen 4 8 ) .
Op Jeroens Lissabonse drieluik komen verscheidene malen eieren voor. De betekenissen ervan
zijn dezelfde als die, welke hier behandeld zijn.
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NOTEN
*) Rep.: Tolnay. Bruegel, pi. XIV, 24. ') Rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, nr С 17. *) Rep.: Idem, bij
biz. 268.
«) Zie biz. 138. *) Rep.: Lafond, bij blz. 67 en 96. Afb. 132 (gravure naar
de tekening).
6
e
) Op zijn Laatste Oordeel te Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 66. ') Zie blz. 199. ) Rep.: Tolnay, pi. 103, a.
·) Het bevindt zich in het Centraal Museum te Utrecht. Rep. van een fragment ervan: Enklaar. Varende luyden,
afb. 8. Rep. van schilderijen die bijna geheel aan het Utrechtse stuk gelijk zijn, vindt men in: Catalogus auctie Fiévez
te Brussel op 14 en 15 December 1923, nr 30; Catalogus auctie-Wertheim te Berlijn op 30 April 1930, nr 19; bij advertentie van Abels, Gemäldegalerie Köln am Rhein. Wallrafplatz 6, Pantheon 1938, Heft 5. Volgens catalogus Wertheim
(blz. 34) geeft de voorstelling een Driekoningenfeest weer, wat afgeleid wordt uit het hoofddeksel, dat een kind draagt
en dat een papieren kroon zou zijn. Het snoer met eieren wijst eerder op de Vastenavond. Bovendien treft men het
op het schilderij voorkomende hoedje, napvormig hoofddeksel en de bezem ook aan op het schilderij van Vrancx (zie
volgende noot) te zamen met Vastenavondobjecten als masker, dobbelstenen, rooster, wafels, koekepan en blaasbalg.
De Vastenavondpret begon trouwens oudtijds reeds in het begin van Januari. Zie blz. 152, noot 24. Het is ook mogelijk
dat men op de eigenlijke Vastenavond nog Driekoningenkronen droeg. Zie Bax. Bisschoppen, blz. 247, noot 18.
10
) Rep.: Heische en Fluweelen Brueghel Tentoonstelling. N.V. Kunsthandel P. de Boer. Amsterdam. 10 Febr.—
26 Ma. 1934, pi. 31. 11) Het was in 1937 in een kunsthandeltje te Amsterdam.
la
) Rep.: Hamer II, nr 5, blz. 2. 19) Zie noot 35.
M
) Het ei als zinnebeeld van de dwaasheid en als erotisch symbool kan ook van invloed zijn geweest. Zie beneden.
" ) Zie o.a. Schrijnen I, blz. 186 en 193; Welters, blz. 31.
" ) Rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 118. ") Rep.: E. F. Bange. Peter Flötner. Leipzig 1926, Tafel 16.
1§
) J. Cats. Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt, etc. 's-Gravenhage 1632. Dl III, blz. 32. Zie ook J. de
Brune. Nieuwe wyn in oude le'erzacken, etc. Middelburgh 1636, blz. 201.
le
) Lyste van spreekwoorden. Op verscheyde voorvallen toepasselyk. Door een Liefhebber der zelve by een vergadert. Te Zeg-waardt. By Johannes Silentiarum, in Momus (z.p.e.j.). Dl II, nr 431.
ao
) W. N. T. III, 2, 2893 en M. W. II, 291. 21) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 204.
") W. N. T. III, 1, 1455. " ) Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. 110.
" ) Rep.: Idem, blz. 111. Voor een Duits voorbeeld uit de 16de eeuw zie men E. Fuchs und A. Kind. Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschheit. Ergänzungsband. München z.j. (1914), afb. 83. In Dl II komt een dergelijke
afbeelding voor.
26
) Р. С. Scheltema. Verzameling van Spreekwoorden, Gezegden en Anekdoten etc. meerendeels Vriesland en de
Vriezen betreffende etc. Franeker 1826. Dl I, blz. 45.
"7) Rep.:Maeterlinck. Peinture, blz. 111.
')
Die monicken vasten vele, als nu als dan,
Dan etense eyeren, ay lacen nochtan ( = fielaas, echter):
Ey es een viandt diese helpt tempteren.
Ten baet niet, al mueghense abstineren.
De cracht vanden eye maecse ontvuecht ( = brengt ze ten verderve);
Leuv. B. IV, blz. 260. Het ei geeft dus, evenals de vis en de mossel, de combinatie van Vastenavondspijs, erotisch
symbool
en Vastenspijs te zien.
ae
) Maeterlinck. Peinture, blz. 111.
β
's o) Van Styevoort, г. VII, vs 49 vlg.: sy soude wel maken veel eyer Scalen daer ick of spreke.
) Stoett. Spreekwoordenboek, nr 538. Harrebomée I, blz. 177.
81
) Harrebomée II, blz. 511, 2de kol. Er wordt geen bron opgegeven. Э2) Zie blz. 199.
>a
) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 193. " ) Zie blz. 195, noot 67.
" ) Rep.: W. von Bode und M. J. Binder. Frans Hals. Sein Leben und seine Werke. Bnd I. Berlin 1914, Tafel 1.
Dezelfde voorstelling treft men aan op een tekening van Α. van den Berge (rep.: Bode und Binder I, blz. 23). Op een
aan genoemd schilderij verwant werk, dat waarschijnlijk niet van Hals 3>is, bestaat het snoer uit eieren en worstjes.
Rep.: Catalogus „Frans Hals tentoonstelling Haarlem 1937", afb. 5. ) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 182.
8
') De leestekens welke er niet horen, staan tussen ( ), zij die ik er in geplaatst heb, tussen / /.
se
) Is vóór „altijt" het betrekkelijk voornaamwoord „die" weggelaten? Of moet men na „suipt" de voornaamwoorden „ghi u" denken? ··) Slechts? Vgl. M. W. I, 360. " ) Grondijs, vs 195.
41
) Vgl. Tolnay, pi. 66: ei als lichaam van een duivel; pi. 74: ei als martelwerktuig (zware last) op rug van zondaar;
pi. 118, b: ei als woning van een duivel; pi. 119, a: hagedis-duivel kruipt uit ei. Friedländer V, Tafel 92: duivel met pijl
en boog kruipt uit ei (afb. 32). Het grote ei, waaruit op een St-Antoniustemptatie van Gillis Mostaert (Kunsthandel
P. de Boer. Amsterdam. Zomertentoonstelling 1937) duiveltjes te voorschijn komen, heeft eveneens een diabolische
functie.
") Rep.: Tolnay, pi. 71. " ) Duidelijke rep.: Baldass, nr 49.
**) Van Gils' mening (II, blz. 68), dat men hier met een „vuil" ei te doen heeft, omdat onder de plaat staat:
„Luxurije stinckt, sij is vol onsuyverheden", lijkt onbewezen. Smits' bewering (blz. 121), dat op Bruegels Christus in
het Voorgeborchte zondaren in een ei gedreven worden, is onjuist. Zie rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 45.
" ) Rep.: Catalogus met ruim 300 afbb. van de tentoonstelling Meesterwerken uit vier eeuwen 1400—1800. Museum
Boymans. Rotterdam (25 Juni—15 October 1938), afb. 103.
" ) Vijftiende- en zestiende-eeuwse vrbb.: Leuv. B. IV, blz. 260; Dietsche Warande X, blz. 132; Van Vloten.
Kluchtspel I, blz. 76; Lyna en Van Eeghem, vs 405 vlg. Vgl. in verband met de daemonomagische functie: Handwtb.
II, kol. 605: „Teufel und Hexen sind (in sommige streken van Duitsland) nach dieser Kraftspeise lüstern."
«') Horst II, blz. 282.
*") J. Scheltema. Geschiedenis der Heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands. Haarlem 1828,
blz. 75; Van den Bergh, blz. 288.
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U I T W E I D I N G 6 — DE H A L V E MAAN
De halve maan, soms met, soms zonder ster, komt bij Bosch veel voor.
Zij prijkt op een vlag die uit een huis in Jeruzalem gestoken is (А) ^, een beeld vóór Jeruzalem
(B)a), een vlag welke door Joden of Romeinse soldaten meegevoerd wordt (C) 3), op de mantelkap (D)
en het wapen (E) van een Romeinse krijger 4), de hoofddoek van een beulsknecht die Jezus bespot (F) 5)
en een vaantje op het hoofd van een soldenier die bij de Kruisdraging aanwezig is (G) 6). Verder komt
zij voor op twee door duivels gedragen vaantjes (H) 7), de hoofdbedekking van een duivel (I) 8), als
bekroning van de staf van een prelaat-duivel (J) e) en van een toren in een duivelen-stad (K) 10), op de
vlag waarmede diaboli een wereldbol hebben getooid (L) u ) , als versiering van de levensbron in het
paradijs van de Wellusttuin-tryptiek (M) 12), bij rijdende mannen in de Tuin van de Wellust (N) 1Э)
en als diadeem op het hoofd van naakte vrouwen aldaar (O) 1*). Ook siert hij een fantastisch product
in de achtergrond van de Tuin (P) 1 5 ). Vervolgens treft men haar aan op de borst van de zwaan en op
de zwijnskop die bij de bruiloft te Kana geserveerd worden (Q) 1β ), en op de penning van de speelman
die de maaltijd opvrolijkt (R) 1 7 ), op de vlag welke van de gevechtstoren van een krijgsolifant wappert
(S) 18 ) en als embleem van sommige der strijders die het dier aanvallen (T) " ) . Ten slotte staat zij op
de mast van een boot, welke als een ridder in een tournooi is toegerust en waarin men een hekeling
van een bedelaar kan zien, die deelneemt aan een bedelaars-tournooi ter gelegenheid van een feest,
misschien de Vastenavond (U) 20), en verfraait zij de wimpel aan de mast van een schip met pretmakers
(V) 21) en een vaan, welke uit een houtachtig omhulsel steekt, waarin herbergklanten zitten (W) 2 2 ).
Een historicus bracht de beide laatste vlaggen terecht in verband met de vaan die een narrenschip
droeg, dat in 1539 in een Neurenbergse Vastenavondoptocht meeging (X) 2 3 ). Boven op de mast stond
een rode vlag met witte (?) halve maan 2 4 ). In het schip, dat op wielen voortgetrokken werd, bevonden
zich lieden, die als duivels en narren vermomd waren. Eén persoon stelde de Neurenbergse geestelijke
Andreas Oslander voor met een triktrakspel en een sleutel in de hand. Hij werd bespottelijk gemaakt,
waarschijnlijk omdat hij tegen het feest geageerd had25). In alle drie de gevallen beschouwt de kenner
de vaan als een vlag van de Blauwe Schuit, volgens hem een in Ommegangen rondgetrokken schip,
bemand met lichtzinnige, feestvierende personages die tot een spotgilde behoorden2e) en hij brengt
haar in verband met het Carnaval27). Het lijkt echter onzeker, dat het schip van Bosch een Blauwe
Schuit is 28) en dat de inzittenden Carnavalsjoligen zijn 29). Verder heeft het gezelschap in het houtachtig omhulsel met een schip misschien niets te maken en bestaat het wellicht uit Meifeest-vierders 30).
Maar hoe dit ook zij, de vlag heeft in de drie gevallen iets met pretmakerij uit te staan.
De halve maan treft men ook aan op de wiekjes van een kindermolentje, dat een der deelnemers
aan een allegorisch tournooi in de hand heeft (IJ). Het schilderij waarop dit steekspel afgebeeld staat,
wordt toegeschreven aan Pieter Huys31). Twee mannen die allerlei voorwerpen bij zich dragen, welke
iets met losbandig feestvermaak te maken hebben, bekampen elkaar op het ijs. Een van hen draagt
het genoemde molentje, een symbool van de dwaasheid 3!!). De voorstelling lijkt een zinnebeeldige
weergave van Vastenavondpret. Ook deze levenslustigen hebben met een „schuit" niets van doen.
Hoe is het embleem tot een attribuut van feestvierders geworden? Waarschijnlijk zijn het de Ommegangen geweest, die het in de sfeer der pretmakerij gebracht hebben en mogelijk is het aldus gegaan.
Bij de halve maan, met of zonder ster, hebben we oorspronkelijk te doen met het Turkse embleem,
het teken, waaronder de Turken in de 15de en 16de eeuw de Balkan veroverden en tot voor de poorten
van Wenen kwamen. Centraal- en West-Europa met vernietiging bedreigende. Daarom schonk Bruegel
aan krijgsknechten op zijn Ira de halve maan als schildteken 83).
In de literatuur van die tijd worden de Turken vereenzelvigd met de dienaren van Lucifer. Everaert
noemt ze „Gods vyanden" 34). Bij Anna Bijns leest men „den Toreken bevolen" in plaats van „den
duvel bevolen" 36). In verscheidene Pauselijke bullen uit de middeleeuwen worden de Mohammedanen dienaren van de duivel genoemd 3e ). Ook het feit dat de Turken uit Klein-Azië kwamen,
waarin eenmaal het oude Babylonië gelegen was, welk land door vele schrijvers als het rijk van de
duivel beschouwd werd 37), zal niet geheel vreemd geweest zijn aan deze opvatting.
Nog in de 17de eeuw worden bij een gecostumeerde Rederijkersoptocht „Mammon" en „Gierigaert" als Turken voorgesteld 3e ); en als Vondel zijn Lucifer schrijft, laat hij de opstandige Engelen
aanvallen in de slagorde van een halve maan 3e).
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Dit alles maakt het ons duidelijk, waarom in de gevallen H, I, J, К en L ) de halve maan
42
een kenteken van de duivel en het losbandige is ^ ) . In de gevallen N, O en Ρ ) geeft zij het diabolische
43
van de wellust weer. Bij A, B, C, D, E, F en G kan zij diabolische betekenis hebben ) , maar evengoed
и
aangebracht zijn om een Oosterse sfeer te suggereren ). Bij Q, R en U is zij een symbool van losbandig
45
feestvermaak, bij К en R speciaal ter gelegenheid van het Driekoningenfeest ).
Hoe moeten we nu de gevallen S, T, V, W, X en IJ verklaren? De feestvierders van X kozen buiten

kijf zélf het embleem. Waren zij, en met hen de pretmakers van V, W en IJ, zó doldriest dat zij zich
onder de vaan van Lucifer stelden? Of accentueert de vlag in geval X slechts het duivelse karakter
van dat deel der bemanning, dat als duivelen gekleed is en is zij in de drie andere gevaUen, die niet
precies een tafereel uit het werkelijke leven geven en sterk symbolisch zijn, door de kunstenaar aangebracht als hekeling en niet als een voorwerp, dat door de pretmakers zelf werd meegevoerd?
Men kan de oplossing als volgt zien. In de 15de en 16de eeuw lopen ideeën als nar, narrenschip
en narrenburcht vaak dooreen met die van duivel, heheschip (of -wagen) en helleburcht 4 e ). Zo worden
alle voorstellingen op wielen (een toren, gebouw, slot, tuin, vuurspuwend dier, kanon, narrenoven,
narrenvreter, Venusberg, narrenschip e.a.) welke met Vastenavond in het eind van de 15de en het
begin van de 16de eeuw door de straten van Neurenberg trokken, een „Höll" genoemd, ook als er in
het geheel geen duivels inzaten 4 7 ). De halve maan was het kenteken van de duivel en kan als zodanig
ook door de duivelen gedragen zijn, die bij optochten de vrolijkheid erin hielden. Deze duivels waren
niet veel anders dan narren. Vandaar dat ook pretmakers de halve maan als hun teken hebben kunnen
aannemen 48 ).
De afbeeldingen van het Narrenschip in het Neurenbergse Schönbart-buch leren ons, dat in de
16de eeuw bij feestelijke optochten een vlag met halve maan kon wapperen van een gevaarte, dat in
de stoet meereed. Het is mogelijk, dat een soortgelijke vaan soms ook „punten" 49) in de Nederlanden
sierde en dat Bosch de wimpels van zijn schuit (V) en strijdolifant (S) daaraan ontleende. Beide voorstelHngen kunnen nl. bewerkingen zijn van „punten" die hij gezien of zelf voor een optocht ontworpen
had 50 ). Over de halve maan als embleem van sommige bestrijders van de krijgsolifant (T) zie men
blz. 211 vlg.
Iemand heeft met betrekking tot de halve maan bij geval (W) de vraag gesteld: „Symbool van de
planeet Luna en haar geneugten" 51)? Over de geneugten die de maan de middeleeuwer schonk, bestaan,
weinig gegevens 52 ). Wel was men het er over eens, dat haar „planetenkinderen" onstandvastig waren,
zwerfziek, leugenachtig, gauw toornig en niet gaarne aan enig gezag onderworpen 63 ). Het kan zijn,
dat dit geloof de overgang van diabolisch symbool tot embleem van pretmakers heeft helpen bevorderen, maar men mag het niet als de eigenlijke oorzaak beschouwen.

NOTEN
') Rep.: Tolnay, pi. 13. 2) Rep.: Baldass, nr 98.
3
) Rep.: W. Ephron. Hieronymus Bosch. Zwei Kreuztragungen. Mit einem Beitrag von Josef Strzygowski. Zürich
Leipzig-Wien 1931, afb. 37. 4) Rep.: Tolnay, pl. 16 en 50. 5) Rep.: The Studio CXVI, blz. 193.
e
) Op een gravure, die waarschijnlijk in laatste instantie op een verdwenen schilderij van Bosch teruggaat.
Zie J. Borms in De nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 Mei 1944.
') Rep.: Tolnay, pl. 75 en The Burlington Magazine 1940, bij blz. 1.
1Э
») Rep.: Tolnay,
pl. 67. ») Zie blz. 26. 10) Blz. 122. " ) Blz. 122. lï) Rep.: Tolnay, pl. 73. ) Rep.:
Tolnay, pl. 70.2 0 1 4 ) Rep.: Tolnay, pl. 71. 1 5 ) Rep.: Tolnay, pl. 71. ^) Zie blz. 217. " ) Blz. 218. l e ) Blz. 212.
" ) Blz.
211. ) Blz. 103. " ) Blz. 193.
22
) Blz. 185. Afb. 28. Rep.: Tolnay, pl. 109. Ook op de abusievelijk aan Bruegel toegeschreven tekening (rep.:
Maeterlinck.
Peinture, afb. 222), die op Bosch' compositie teruggaat, komt de halve maan voor.
гэ
) Enklaar. Varende luyden, blz. 78. Voor afbeeldingen en bijzonderheden zie men Drescher. Het schip is twee
maal 2afgebeeld.
Een der tekeningen geeft naast de halve maan twee sterren.
4
) Bij К en Τ is de vlag roze, de halve maan geel van kleur.
"2 e) Enklaar's opvatting
van deze figuur is onjuist. Zie Varende luvden, blz. 78.
) Zie blz. 189. 2 ') Blz. 189 en Enklaar. Uilenspiegel, blz. 23, noot 1. !!e) Zie blz. 191. 2e ) Blz. 193.
30
) Idem, blz. 185 en 198. Abusievelijk ziet Enklaar (Historie in Woorden Beeld 1, blz. 125 en Uilenspiegel, blz.
117) het uithangbord met halve maan op Bruegels spreekwoordenschilderij (rep.: W. Fraenger. Der Bauern-Bruegel
und das deutsche Sprichwort. Erlenbach-Zürich, München und Leipzig 1923) aan voor een vlag met halve maan, „een
herinnering aan de Blauwe Schuit". Zie Van Gils I, blz. 13 en II, blz. 33. De reproductie laat duidelijk zien, dat
Bruegel een uithangbord geschilderd heeft. Over de verklaring van het spreekwoord zie men Van Gils I, blz. 13 en Enklaar. Uilenspiegel, blz. 117. Die van Van Gils lijkt ver gezocht.
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34

" ) Zie blz. 141.
) Blz. HO. '•O Zie Van Gils II, blz. 85.
) Everaert XV, 469.
Э5
3β
) Bijns. Nieuwe refereinen, blz 193.
) Roskoff, blz. 358.
" ) In een middeleeuws traktaatje Sinte bernaerdus parabel wordt de duivel „die conmck van babylonien "genoemd
(zie De Vooys. Legenden, blz. 169). Met de in een bezweringsformule (Nu Noch, vs 172 vlg.) voorkomende „alle die
gheselschapen, dat te Babelonien leijt up tcasteel" worden wel duivels bedoeld en niet sterrenwichelaars en tovenaars,
zoals Leendertz (Poëzie, blz. 548) wil verklaren. In het Spel van sinnen van de Groóte Hel, vs 8 (Erné. Spelen) noemt
Lucifer zich heer van het „njck van Babilonen" en in het Spel van sinnen van de Hel vant Brouwersgilde, vs 29 (Emé.
Spelen) betekent „'t Babilonissche njck" het rijk der zonde. Dit alles gaat terug op Openbaring Х Ш : 2, waar ge
zegd wordt, dat de grote stad Babyion geworden is tot „een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van
alle onreine geesten
"
" ) Zie de afbeelding van de intrede der Vlamingen in Const-Thoonende luweel, by de loflijeke Stadt Haerlem,
ten versoecke van Trou moet blijcken, in 't licht gebracht Tot Zwol, Bij Zachanas Heyns, 1607.
3β
) Vgl. G. Brom. Vondels geloof. Amstcrdam-Mechelen 1935, blz 410 vlgg.
40
) Tolnay's (blz. 33) en Baldass' (blz. 26) mening, dat de halve maan bij M er op zou wijzen, dat Bosch de
kiem van het kwaad in Eden reeds ziet vóór de zondeval, lijkt onjuist. De halve maan, die weinig in het oog valt,
en bovendien in het midden doorbroken is, lijkt hier meer een decoratief versiersel, waarvan de gebogen vorm
harmonieert met andere delen van de fontein.
41
) J. de Jong (Architektuur bij de Nederlandsche schilders voor de Hervorming. Amsterdam 1934, blz. 96) ziet
in de vlag met halve maan bij Bosch slechts het symbool der Mohammedanen, niet dat van de duivel. Baldass signaleerde het embleem een paar maal en noemde het steeds (blz. 26,41 en 42) een symbool van ongeloof en ketterij. Combe
beschouwt het altijd als een zinnebeeld van de duivel of de ketterij (o a. blz. 77, nr 14), echter zonder verklaring. Diabolische betekenis heeft hij ook op een „Bijeenkomst van tovenaars" toegeschreven aan Gerntsz. Hcssels (1581—1632).
Daar bekroont hij een glazen bol, waarin een wezen zit (rep.: Rijksbureau. M a p met reproducties van tekeningen 8,
school van P. Bruegel).
12
) Volgens Tolnay (blz. 33) zijn de hoornen van de halve maan hier symbolen van de echtbreuk (iemand horens
opzetten). Daarom ziet hij m het gevaarte de fontein van de Echtbreuk.
" ) Ook op B, daar het er veel van heeft, zoals Baldass (blz. 41) opmerkt, dat Bosch wilde te kennen geven, dat
de Heiland geboren werd in een zondige wereld.
" ) Ook op een houtsnede van Urs Graf (1506) dragen Joden banieren met halve manen. Rep.: W. Luthi. Urs
Graf und die Kunst der alten Schweizer. Zurich und Leipzig 1928, afb. 18.
" ) Zie blz. 216 vlg..
4e
) Haslmghuis, blz. 176. Vastenavondzotten verkleedden zich in de 15de eeuw wel als duivels, zie Gallee, blz.
23 en 27; Ter Gouw, blz. 189 en 192 en Schultz, blz. 405. 4 ') Drescher, passim.
" ) Zo kon Michiel de Swaen in zijn toneelstuk De verheerelyckte schoenlappers of de gecroonde leersse aan een
herberg te Brussel de naam van „d'Halve M a e n " geven (editie Ed. Looten in Annales du Comité Flamand de France
XIX, blz. 509). Ten onrechte verklaart Looten de naam door „cabaret de la corporation des savetiers". Hij komt hier
waarschijnlijk toe, doordat schoenmaker Teunis de leden van zijn gilde m die herberg tracteert.
" ) Zie blz. 206, noot 2. 50 ) Blz. 192 en 209. " ) J. G. van Gelder in Beeldende Kunst XXVII, blz. 64.
" ) Zie Handwtb. VII, 36 vlgg.
*') Handwtb. VII, 261 vlg. en A. Essenwein. Mittelalterliches Hausbuch. Frankfurt am Main 1887, blz. 11.

U I T W E I D I N G 7 — DE S C H O R P I O E N
Dit dier komt in de volgende gevallen bij Bosch voor. Zijn gebogen staart vormt een onderdeel
van een gevaarte op wielen, waarmee op het Lissabonse drieluik de geestelijkheid gehekeld wordt *).
Een tekening vertoont een schip in de vorm van een schorpioen met omhooggekrulde staart2). Dit
lijkt een martelwerktuig uit de hel te zijn. Het schilderij dat de H. Jacob van Compostella en de tovenaar
voorstelt, geeft een soldaat-duivel weer met een rode vaan, waar een zwarte schorpioen met rechte
staart op afgebeeld staat 3). Een andere duivel heeft een schildje op zijn rechterschouder met hetzelfde
teken. Precies zo'n vlag — de staart van de schorpioen is ook hier recht — wordt op een Ecce Homo
door een Jood of een Romein gedragen 4).
Een geleerde die uitvoerig over de schorpioen als symbool in de middeleeuwse beeldende kunst
geschreven heeft, kent van Bosch alleen de laatstgenoemde plaats 5). Hij twijfelt er aan of de schilder
de betekenis van het symbool begreep, terwijl de rechte staart er op wijzen zou, dat hij het dier
niet kende e). Wij zullen straks zien, dat Jeroen de schorpioen wel degelijk symbolisch gebruikt, terwijl
het Lissabonse drieluik en de tekening bewijzen dat hij heel goed wist, dat het dier zijn staart kromde.
Misschien is het in de beide andere gevallen een gestyleerde vorm, ontstaan onder invloed van de
kreeft, die een rechte, doch stompe staart heeft, en wiens afbeelding in de beeldende kunst wel eens
verward werd met die van de schorpioen ').
De schorpioen was bij de oude Grieken het symbool van de boosaardige mens e ). Tertullianus
beschouwde hem als het zinnebeeld der ketters9); Rabanus Mauras als symbool van de duivel10). In
de latere middeleeuwen is hij veelal het beeld van de huichelaar11). Omdat hij het symbool van de
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valsheid en onoprechtheid is, wordt hij in de middeleeuwen tevens tot zinnebeeld van het zo verachte
Jodendom12).
Het dier heeft zijn kwade naam te wijten aan zijn giftigheid en zijn vermeende valsheid, welke
in de volgende citaten beschreven wordt: „Dit es des duvels scorpioen, dat licket mitten monde ende
steket mitten sterte" 13) en „Het scorpioen dat streelt, en steekt u met den stert" 14), zegswijzen die wel
terug zullen gaan op de plaats bij Gregorius de Grote: Scorpio enim palpando incedit, sed cauda ferit15).
Op Bosch' Ecce Homo kán de schorpioen een symbool van het Jodendom zijn, ook als de vlag
gedragen wordt door een Romeins soldaat. Een 15de-eeuwse houtsnede die de Kruisiging voorstelt,
geeft immers Jodenhoeden als zinnebeeld van het Jodendom weer op de vaandels van soldaten, dus
Romeinen 1 β ). Ook de Meester van het Altaar te Schöppingen (ca 1460) schilderde op de vlag van een
Jood of Romein een schorpioen 17) en de uit Utrecht afkomstige Erhard Reeuwich deed het op de
vaan van een Romeins krijgsknecht18).
Bij Jeroens martelschip moet men eraan denken, dat de schorpioen in onze literatuur voorkomt
als een dier dat in de hel zondaren pijnigtll)). Het schilderij met de H. Jacobus toont hem als een symbool
van het duivelse. Op het Lissabonse drieluik is hij een zinnebeeld van de huichelarij.
NOTEN
') Zie blz. 29. ») Rep.: Conway, pi. CXV.
) Rep. : Tolnay, pi. 119, a. Abusievelijk noemt A. Cornette (in Trésor de l'Art Flamand du Moyen Âge au XVIIIme
siècle. Mémorial de l'exposition d'art flamand ancien à Anvers 1930. Tome I. Paris 1932, blz. 46) het dier „un lézard
à six pattes". *) Rep.: Tolnay, pi. 31. 5) Bulard, blz. 147. e) Idem, blz. 284.
') Bijv. op een der afbeeldingen van het narrenschip in Drescher, waar een kreeft bedoeld, maar een schorpioen
afgebeeld is. e) Bulard, blz. 53. ·) Idem, blz. 57 vlg. 10) Idem, blz. 59. " ) Idem, blz. 63. ") Idem, blz. 75.
Molsdorf (nr 1077) kent de schorpioen als het symbool van de afgunst en de nijd.
13
) Tinbergen. Summe, blz. 301 (149). De 16de-eeuwse uitdrukking „Vooren salven ende achter wonden" (o.a.
G. C. van 't Hoog. Anthonis de Roovere. Amsterdam 1918, blz. 98) is aan een dergelijke zegswijze ontleend.
1
*) A. Poirters. Ydelheyd des werelts, verciert met zinnebeelden, rymdighten en zedeleeringen. Antwerpen 1714,
blz. 162.
" ) Homil. in Ezechiël I, 9, 21, in J. P. Migne. Patrologiae cursus completus etc. Series Latina. Tomus LXXVI.
Parisiis 1878, kol. 879. Vertaling: De schorpioen immers nadert al strelend, maar brengt met haar staart een steek toe.
Vgl. de verklaring van de naam, diç men in Bartholomaeus Engelsman, b. XVIII, с XCII aantreft: scorpio wort
geseyt van scorte in griex dat is zoet in duytsch ende van poyo dat is veynsen, want voer maect hy vrienscap ende
after steect hi. Zie
ook John Holmberg. Eine Mittelniederfränkische Übertragung des Bestiaire d'Amour. Uppsala
1925, blz. 229. 1β ) Rep.: Haberditzl, Tafel XXVI. " ) Rep.: Busch, afb. 9.
Ia
) Rep.: G. Glück. Die Kunst der Renaissance in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich etc. (Propyläen
Kunstgeschichte), blz. 103. Vgl. H. Th. Bossert. Das Kreuzigungsbild des sogenannten Meisters des Hausbuches inden
Sammlungen der Stadt Freiburg in Breisgau (Sonderabdruck aus der Zs. Schauinsland, 37 Jahrlauf). Zie ook een kopergravure van Reeuwich: Lehrs, pi. XIII.
") L. Schärpe. R. Lawet: Gheestelick Meyspel van t Reyne Maecxsele ghezeyt de ziele. Leuven, Amsterdam 1906,
vs 527.
s

UITWEIDING

8 — S T O K М Е Т К N О E D E L VO R M I G E V E R D I K K I N G

Een dergelijke, soms korte, soms lange stok komt bij Bosch en zijn navolgers veel voor.
Het rechterluik van de Tuin van de Wellust1), het door Alart du Hameel naar een tekening van
Jeroen gegraveerde Laatste Oordeel2), een gravure naar zijn te Wenen hangend schilderij met hetzelfde
onderwerp 3 ), een Laatste Oordeel van een imitator 4 ), een Helletafreel van Bosch zelf5) en een aan
Bieter Huys of Jan Mandyn toegeschreven St-Antoniustemptatie 6) geven duivelen te zien, die er een
dragen. Op het rechterluik van de Hooiwagen hangt er in de hel een zondaar aan en elders op dit
paneel is er een ketel aan bevestigd, die zeker bedoeld is om er zondaren in te pijnigen 7 ). Het midden
paneel van dezelfde tryptiek vertoont een duivel met een dergelijke stok, waaraan het hoofd van een
gestrafte hangt 8 ). Een imitator hekelde op een St-Antoniustemptatie in een duiveltje met lepelaarsbek,
dat aan een tafelblad zit waarop een varkenspootje en een drinkkruik staan, de zonde der gulzigheid.
Uit het tafelblad steekt het bewuste voorwerp, dat hier als braadspit van een vogelbout dient 8 ).
Op een schets van Jeroen houdt een monster met „zakmuts" er een in zijn voeten 1 0 ). Een andere
stok dient als boegspriet en een derde als staak waaraan touwwerk bevestigd wordt, van een schip,
waarin Van Aken duivels tekende, die zondaren martelen. Hij rustte er ook een paar diaboli mee uit 11 ).
Waarschijnlijk hebben we hier met pretmakers, misschien Vastenavondvierders, te doen, die in een
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schuit welke als symbool van de losbandigheid fungeert, of in een Blauwe of Lichte Schuit, in de hel
gepijnigd worden12). Op het Lissabonse drieluik draagt een aapachtig dier er een in zijn poot 1 S ),
staat er een op de staart van een vliegende, en een ander op die van een zwemmende duivel-vis 1 4 ),
en draagt een mannetje dat op een vis door de lucht vliegt, over zijn schouder zo'n stok, waar een
ketel aan hangt 15 ).
In bovenstaande voorbeelden is op de reproducties of originelen welke ik zag, de substantie van
de verdikking niet goed te onderscheiden, behalve in het laatste geval, en in het voorlaatste op de repliek,
die zich in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel bevindt. Hier schijnen de knoedels uit een
zachte substantie (lappen of wollen draden) te bestaan. Nog twee andere voorstellingen geven enig
houvast. Blijkens de tekening welke van een detail van Bosch' Laatste Oordeel te Wenen gemaakt is,
is de verdikking van de stok, waaraan een door 'n jager-duivel geschoten zondaar hangt, wolachtig1β).
Op een St-Antoniustemptatie van Bruegel valt een op een ton gezeten man met een als speer gebruikte
lange stok een persoon aan, wiens lichaam uit een kan bestaat 17 ). De knoedel is hier lapachtig. Ton en
kan zijn pretmakersattributen г в ).
Resumerende zien wij, dat het in de genoemde voorbeelden gaat om een stok, waaraan zich een
knoedelvormige verdikking bevindt, die in enkele gevallen duidelijk uit lappen, wol, haren of iets
dergelijks bestaat. Waarschijnlijk hebben we hier steeds te doen met een soort ragebol of zwabber
(de bol van een zwabber kan ook van kabelgaren gemaakt zijn 1β) en het voorwerp lijkt dan veel op
een ragebol), huishoudelijke instrumenten, welke attributen van pretmakers o.a. Vastenavondvierders
geworden kunnen zijn a o ). Als zodanig kan men ze op Bosch' marteling in het schip en Bruegels
St-Antoniustemptatie herkennen. Bij Jeroen zouden ze op de reeds eerder beschreven wijze diabolische
betekenis gekregen kunnen hebben. Deze hypothese wordt versterkt door het volgende: Op Bruegels
Strijd tussen Vasten en Vastenavond ziet men op de achtergrond een groep leprozen, kenbaar aan hun
kleding en klappers, bedelende door de straten gaan Μ ). De voorste leproos heeft in de hand een lange
stok, welke van boven o.m. met groen versierd is ^). Ter zijde van de groep staat een andere melaatse,
die een soort zwabber of ragebol op de schouder draagt. Sommige der leprozen die op een kermis
van P. Balten afgebeeld zijn, hebben eveneens dergelijke stokken bij zich 2 3 ). Bedelpartijen van leprozen
op bepaalde feestdagen kwamen in de 16de eeuw bij ons regelmatig voor. Te Amsterdam hielden zij
op de Maandag en Dinsdag na Driekoningen 2*) ter gelegenheid van de kermis (d.i. verjaringsfeest)
van hun gasthuis een ommegang, waarbij zij geld ophaalden 2 5 ). De stoet werd geopend door enige
leden van het Houtzagersgilde, dat met zijn tamboer en blazoendrager aan de ommegang meerdere
luister bijzette, ook wel door een melaatse, die het blazoen droeg. De afbeeldingen welke van die
optocht bestaan ie), geven geen leprozen te zien met „ragebollen" of „zwabbers". Het blazoen lijkt
veel op de stok met versiering van groen op Bruegels schilderij, zodat het mogelijk is, dat ook Bruegels
melaatsen het teken der Houtzagers meevoeren, te meer daar in Vlaanderen de Heilige Driekoningen,
wier feestdag in Gent reeds in de Vastenavondtijd viel, de patroons van het gjlde waren 2 7 ).
Was de ragebol of zwabber een kenteken van een leproos? Ze staat in een studie over de geschiedenis
der lepra in ons land, en wel in het bijzonder in Middelburg, niet onder de kentekenen, die overigens
niet voor alle steden dezelfde waren, vermeld28). Het waarschijnlijkst is wel, dat leprozen bij hun
feestelijke ommegang in de Vastenavondtijd in sommige plaatsen een attribuut droegen van Vastenavondgangers, nl. de ragebol of zwabber. Denkelijk was het een ragebol, omdat een synoniem van
dit woord „kopper" luidt 2e ), welke benaming er de aanleiding toe geweest kan zijn om tijdens de
kopperdagen van de huishoudelijke voorwerpen juist een „kopper" als attribuut te kiezen. Op Bruegels
Strijd hebben we dus waarschijnlijk met een ragebol (kopper) en niet met een zwabber te doen. Is het
voorwerp daarom ook in de andere gevallen steeds een ragebol?
Mag men in de woorden ragebol, kopper en zwabber ook woordspelingen zien?
30
Bij het eerste woord kan men denken aan raggen in de betekenis van wild zijn, stoeien ) en
aan bol in de betekenis van hoofd ^). Onzeker is het echter of het woord ragebol reeds in de 16de eeuw
voorkwam. Wel bestaat het 16de-eeuwse raagkwast **). Het is evenmin bekend of het werkwoord
raggen oud is.
Bij kopper kan men denken aan kobber, d.i. vrouwenloper, hetwelk misschien afgeleid is van
kobbe (vogel met een kuif; kuif), van welk woord „koppe" een bijvorm is 3 3 ) .
Zwabber leent zich eveneens tot een woordspeling. Het woord betekent ook doordraaier **).
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Een 16de-eeuws voorbeeld van het woord zwabber schijnt niet genoteerd te zijn. Men heeft zwabber
(zwerver, doordraaier) afgeleid van zwabberen in de zin van zwalken, zwerven 3 5 ). Nu kende Houwaert
een werkwoord swabbelen in de betekenis van trillen, slingeren 3 e ), terwijl zwabber in de 17de eeuw
al voorkomt in de zin van scheepsjongen die het dek opdweilt 3 7 ). Het is dus niet onmogelijk, dat
reeds in de 16de eeuw „zwabber" de benaming was van α) een schoonmaakinstrument en b) een door
draaier. Deze hypothese wordt gesteund door het feit, dat „dweilen" in de 16de eeuw voorkomt zowel
in de betekenis van met een dweil schoon- of droogmaken als in die van losbandig langs de straten
zwieren S 8 ).
Dat een instrument, hetwelk wij thans met de naam van zwabber aanduiden, in het begin van de
17de eeuw in verband werd gebracht met „doordraaien", zou kunnen blijken uit een gravure, die men
aantreft in Adriaan van de Venne's Tafereel van de Belacchende Werelt3e). Zij vertoont een groep
armoedzaaiers, welke opmarcheert naar „de Boot van Reyn-uyt". De bootsman, die een omgekeerd
vaatje op het hoofd draagt, heeft een lange bootshaak in de hand, terwijl in de schuit een zwabber ligt.
Daar verscheidene voorwerpen op deze gravure (vlag waarop een wijnkan staat, een biervat dat als
trom gebruikt wordt, gekruiste tabakspijpen op een stok) een symbolische betekenis hebben, is het
mogelijk dat de zwabber er hier ook een heeft.
Het is aannemelijk dat een zwabber niet alleen Vastenavondsattribuut geworden is, omdat hij een
huishoudelijk instrument was, maar ook, omdat de draaiende beweging welke men het voorwerp deed
ondergaan, het tot een geschikt symbool heeft gemaakt van de doordraaier en pierewaaier.

NOTEN
') Rep.: Tolnay, pi. 74. Zie de man in het oor. Afb. 25.
*) Rep.: Tolnay, pi. 112. 3) Rep.: Lafond, bij blz. 89 en 90. 4) Rep.: Lafond, bij blz. 38.
») Rep.: Tolnay, pi. 25. ·) Rep.: Lafond, bij blz. 54. ') Rep.: Tolnay, pi. 33, b. Afb. 86.
8
) Rep.: Tolnay, pi. 32.
*) Rep.:1Fantastic
Art Dada Surrealism. Edited by Alfred Η. Barr, Jr. 12The Museum of Modem Art, New York
1936,1 3nr 14. 0 ) Rep.: Tolnay, pi. 105, a. " ) Rep.:
Tolnay, pi. 108. ) Zie blz. 191.
) Blz. 34. " ) Blz. 35 en 72. " ) Blz. 123. l e ) Rep.: J. d. k. S. XIX, blz. 301.
"l e) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 29.
) Men vergelijke de tonberijder met de Vastenavond op Bruegels Strijd.
») Van Dale, blz. 2148. 2 0 ) Zie blz. 138.
21
) Duidelijke, gekleurde rep.: Glück. Bilder, 2te Aufl., nr 3.
S!!
) Enklaar ( Uilenspiegel, blz. 115) meent, dat de man een hazelaarstak draagt. Maar daaraan bevinden zich met
de Vastenavond nog geen bladeren. Het groen kan van de buxus zijn. Vgl. Η. Mannhardt. Walt- und Feldkulte I,
blz. 497 vlgg., 499 vlgg.
23
) Rijksmuseum Amsterdam, Nr 425a.
" ) Op Koppermaandag en -dinsdag; men rekende deze dagen tot de Vastenavondtijd, blijkens een vermelding
uit 1531 geciteerd in J. G. van Dillen. Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam.
's-Gravenhage 1929. Dl I, blz. 90. In een 17de-eeuws Vastenavondlied (S. Coster. Teeuwis de Boer, ed. F. A. Stoett.
Zutphen 1935, vs 1295) is er sprake van „dese Copper daghen", hetwelk Stoett wel ten onrechte vertaalt door „feest
dagen in het algemeen". In Gent begon de Vastenavondpret al met Nieuw Jaar (De Potter. Gent IV, blz. 3 vlgg.).
Volgens Maeterlinck (Péchés, blz. 257) duurde in Vlaanderen gedurende de 15de eeuw het Carnaval van eind December
tot de Vasten. De vermakelijkheden waarvan Jan van Hout de 18de Januari 1579 een opsomming gaf, en die min of
meer bij elkaar behoren, vullen het tijdvak van 1 Januari tot de Vasten (Ti. XXII, blz. 232 vlgg.). En Van der Ven
(blz. 26 vlgg.) beschouwt het Sinterklaasfeest dat in December op de Waddeneilanden gevierd wordt, als een midwintercarnaval.
" ) Zie De Oude Tijd 1871, blz. 207 vlgg.
" ) Opgave: De Oude Tijd 1871, blz. 208. Vgl. D. J. van der Ven. Nederlandsche folklore in een Koppermaandagschilderij. Historia V, blz. 133 vlgg. en E. N. in Hamer II, nr 4, blz. 27 vlgg.
") Historia V, blz. 137.
2e
) A.H. Israels. Bijdragen tot de geschiedenis der lepra in de Noordelijke Nederlanden. N. T. G. 1857,blz. 161 vlgg.
2
·) De Во, blz. 490. 3 0 ) Boekenoogen, blz. 807.
sl
) Een dialectisch woord
voor ragebol is raagshoofd: M. W. VI, 952.
2
33
» ) M. W. VI, 952. ) Zie blz. 84.
"3δ) Van Dale, blz. 2148. Vgl. aan de zwabber zijn = met de zwabber schoonmaken en een liederlijk leven leiden.
) Stoett. Spreekwoordenboek II, blz. 547.
3i
) Franck-Van Wijk, blz. 831. Zie over deze bijvorm van zwabberen: A. de Jager. Woordenboek der Frequenta
tieven3 in het Nederlandsch. Dl I. Gouda 1875, 949 en Dl II. Gouda 1878, 736.
') Winschooten, 306.
3
") Respectievelijk bij Kiliaen en Van Mander: W. N. T. III, 2, 3734.
" ) Adr. van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt, en des selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt etc. In
's Graven-Hage
1635, blz. 158.
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SPEELLIEDEN

Onze middeleeuwse en 16de-eeuwse bronnen zijn rijk aan plaatsen, waar de speelman tot het
schuim van de maatschappij gerekend wordt. Niet alle speellieden stonden echter in zulk een kwade
reuk. Zij die in dienst van aanzienlijke heren of van het stadsbestuur waren, werden wel met enige
reverentie behandeld. Zo leest men herhaaldelijk in stadsrekeningen, dat de leden van het stadsbestuur
geld schonken aan de pijpers van een hertog of een graaf, of aan vreemde stadsspeellieden, die bij hen
op bezoek kwamen en voor hen optraden ^ .
De verachting gaat voornamelijk uit naar rondtrekkende speellieden en evenzeer naar andere,
soms eveneens „speelman" genoemde, „varende lude", als goochelaars, koorddansers, mensen met
gedresseerde dieren, zwaardspelers en jongleurs, die niet in vaste dienst waren en zwervende het land
door trokken. In een boerde uit het eind van de 14de eeuw, welke zeer waarschijnlijk tot het repertoire
van een rondtrekkende voordrager heeft behoord, verbloemt zo'n zwerver een zijner gebreken niet 2 ):
Nu gheeft mi drincken metter vaert 3 );
Want drincken dat es al mijn aert.
Ie hadde liever te schedene 4) van minen wive.
Dan drinchuus tonberene 5) te minen live.
Speellieden kunnen dus aan de drank verslaafd.zijn. Dat zij de gelederen der bedelaars versterken,
werd reeds aangetoond '). Ze komen soms niet eerlijk aan hun geld. Daarom raadt de onbekende
schrijver van Die Bouc van Seden de lezer af met de dochter van een speelman te trouwen, „want seiden
sietmen hem ') becliven Tgoet, dat qualike es ghewonnen" 8 ). Ze vergrijpen zich soms aan het leven
van anderen. „Wat es die ghijlre 9) ende die speelman? mordenaers ziele dragsi 10 ) an, . . . . " dicht een
andere anonymus 11 ). Ze zetten aan tot onkuisheid. Het Biè'nboec deelt mede, dat duivelen eens het
lijk van een speelman uit de gewijde aarde haalden, omdat die „piper" in een dorp, dat op de grens
van Vlaanderen en Brabant lag, „die iongelinge ende maechden tot onkuuschen ende leliken liedekens
te singen" aangezet had 1!! ). In de allegorische Rederijkersstukken zijn de speellieden schier geijkte
dramatis personae in de verleidingsscènes 13 ).
Om hun zonden beschouwen onze moralisten hen als handlangers van de duivel. Wanneer in een
exempel de speelman Robbijn een keer ziek is en hij de dansers teleur moet stellen, neemt de duivel
zijn plaats in en doet „dat ambocht syns trouwen knechs robbyn, die hem vele sielen vergadert
hadde" 14 ). In Die Spiegel der Sonden leest men, dat St Hieronymus gezegd heeft:
Den speelluden yet gheven in handen,
Ende den duvel doen offerande,
Dits vor Gode even geUke1S).
Maar ondanks het feit dat zij de bondgenoten van Satan zijn, ontgaan zij hun straf niet. „Veelluij1β)
en speelluij" belanden bij Lucifer 1 7 ). Bij hem zullen een warm plaatsje krijgen „dese musijekers, die
den hoerhuijsen verstereken en leven als beesten . . . . ja vroeten in oncuijsheijden gelijcken een verken,
en die onsen heer dick een droncken tenoor singen 1 8 ).
Moralisten overdrijven, maar dat het gedrag van de zwervende speelman dikwijls aanstoot gaf,
is buiten kijf. Daar getuigen ook onze rechtsbronnen en stedelijke bepahngen van. In het handschrift
dat de priester Pieter van Scouwen in 1451 van de ook te onzent welbekende Saksenspiegel vervaardigde,
leest men, dat men speellieden, als daar zijn „vedelaers", „pipers", „luitslaghers" en „hoer gheliic"
niet ongestraft doden mag, hoewel ze „eerloes ende rechteloes syn", „want si en sijn doch gheens
diefs noch rovers ghenoten" 1 9 ). Dat dit de eerzame burgers dier dagen nog eens uitdrukkelijk onder
het oog gebracht moest worden, was blijkbaar niet overbodig. Trouwens, nog in 1576 werd te Brugge
een speelman onwaardig geacht om een openbaar ambt te bekleden 2 0 ).
Het is daarom niet te verwonderen, dat ook Bosch de speelman een kwaad hart toedroeg. Op het
Lissabonse drieluik hekelde hij hem verscheidene malen, maar het felst deed hij dit op het rechterluik
van de Wellusttuin-tryptiek, het helletafereel. Daar laat hij speellieden door duivelen pijnigen aan of
21
in een geweldig grote harp, luit, draailier, fluit en trommel ).
Reeds lang vóór en ook nog na Jeroen treft men satirische afbeeldingen van speellieden aan.
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Eerst volgen enige Nederlandse voorbeelden. In een middeleeuws handschrift met Vlaamse minia
turen, dat zich in de bibliotheek te Kamerijk bevindt, staat een afbeelding van een wezen, half man,
half dier, dat met een pollepel op een blaasbalg speelt22). Het draagt vlerkachtige oren. De verluchting
lijkt een satire op een speelman, wie men Vastenavondgereedschap in plaats van een viool in zijn handen
gegeven heeft. De „vleugeloren" treft men herhaaldelijk aan in het handschrift van Queen Mary's
Psalter bij speellieden 23 ) en bij mannen die heiligen pijnigen24). Zijn zij ontleend aan voorstellingen
van Mercurius, die soms weergegeven wordt met vleugels in plaats van oren, en een fluit in de mond 25 )
en kregen ze als attribuut van de heidense god der dieven in de middeleeuwen diabolische betekenis?
Trouwens, ook Venus en andere Griekse godinnen werden in de middeleeuwen met vleugeloren afge
beeld **). Of gaan ze terug op de ezelsoren van Koning Midas, welke soms vlerkachtig voorgesteld
werden 27)? Men herinnere zich, dat Midas lelijke muziek boven kunstzinnige stelde. Een derde middel
eeuws handschrift, waarvan de verluchtingen van Vlaams makelij zijn, eveneens uit genoemde biblio
theek 2 8 ), toont een doedelzakspeler, wiens satanische eigenschappen door zijn half dierlijk lichaam
aangeduid worden29). Op een andere Zuidnederlandse miniatuur bespeelt een hellewicht, die zondaren
naar de hel helpt kruien, de cornemuse 3 0 ). Misschien is ook de doedelzakker die men half als mens,
half als dier in een manuscript van The Romance of Alexander aantreft, van de hand van een Vlaming ш).
In elk geval werkten Vlamingen aan dit handschrift mee. Een handschrift van La Cité de Dieu met
waarschijnlijk Zuidnederlandse miniaturen uit de tweede helft der 15de eeuw geeft een aap weer, met
een lang mes op zij, een blaasbalg over het hoofd en spelende op een fluit ^). Een aapachtige speelman met een bazuin komt in het Breviarium Grimani voor э з ). En op een door sommigen aan
Bruegel toegeschreven Bekoring van St Antonius staat een speelmanduivel, wiens lange snavel en dikke
buik samen een doedelzak vormen S 4 ).
Maar ook in Frankrijk en Duitsland kende men deze vorm van satire. Op een Franse gravure
draagt een half als dier gegeven speelman een fluit en een doedelzak35). Een koorstoel uit de Keulse
dom (waarschijnlijk eerste helft 14de eeuw) vertoont een doedelzakker met duivelenvleugels 3 e ) . Het
gedrocht is van boven mens, van onderen dier.
De hiervóór behandelde gevallen zijn hekelingen van speellieden. Ze worden half als beest voorgesteld om hun dierlijke eigenschappen te doen uitkomen. De vele musicerende dieren die men in
handschriften en aan koorgestoelten aantreft, zullen meestal wel geen satirische functie hebben.
NOTEN
') Vrbb.: Caecilia. Algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland 1847, blz. 37; 1852, blz. 207; 1853, blz. 211.
Soms werden speellieden uit het gevolg van aanzienlijke personen echter door de stedelijke regeringen als verkapte
bedelaars beschouwd. Men zie: Hampe, blz. 57.
2
) Belgisch Museum X, blz. 51. 3) metter vaert = gauw. *) scheiden. 5) te ontberen.
e
) Blz. 49. ') hun, t.w. de dochters.
e
) W. H. D. 10
Suringar. Die Bouc van Seden. Leiden 1891, vs 163 vlgg.
·) bedelaar.
) dragen zij.
11
) Denkmäler altniederländischer Sprache und Litteratur, herausg. von E. Kausler. Tübingen 1866, Dl III, 8, 169.
1!
) Van der Vet. Biënboec, blz. 140. 19) Brands, blz. XXXIV, XXXV en vs 938 vlgg.
"ls) Burssens, blz. 174.
) Verdam I, blz. 99, vs 7746 vlgg. In het gedieht De eleemosyna vagis dando (15de-eeuws handschrift uit Graz)
wordt echter gezegd, dat deze woorden in strijd zijn met het evangelie. Zie Bolte, blz. 4.
" ) vedellui.
17
) Emé. Spelen: Spel van sinnen van de Hel vani Brouwersgilde, vs 609.
le
) Emé. Spelen: Spel van sinnen van de Groóte Hel, vs 129 vlgg. droncken tenoor = dronkemanslied, zie
Erné, blz. 124.
") B. J. L. Baron de Geer van Jutphaas. De Saksenspiegel in Nederland. Tweede stuk. 's-Gravenhage 1888.
Eerste20 boek, LXIV.
) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde 1920, blz. 740.
Over de algemene verachting waaraan de speellieden bloot stonden, deelt ook Helene Nolthenius iets mee in Van
monniken en minnestrelen in de Lage Landen (Mens en Melodie III, blz. 74 vlg.).
al
) Rep.: Tolnay, pi. 75. Men denke hier aan de spreuk uit het Boek der Wijsheid (XI : 17): Waarmee iemand
zondigt, daarmee zal hij ook gestraft worden. Tolnay (blz. 69, noot 111) meent ten onrechte, dat de instrumenten
waaraan de speellieden hangen, phalli symboliseren. Combe (blz. 37) vindt de luit en de harp hier „instruments nobles
que la tradition biblique voue aux louanges du Seigneur; des damnés y sont liés et crucifiés, images des souffrances
du remords" ! Onjuist is ook de mening van D. Roggen (Nieuw Vlaanderen, 7 Maart 1936: Het verklaren van het werk
van Bosch en Bruegel), dat het de „gezellen van der musiken", zangers en musici uit 's-Hertogenbosch die wel voor de
leden van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap optraden, zijn die op dit schilderij „— is het gulle humor of bijtende
kritiek? — . . . . een akelig boeteconcert hebben uit te voeren onder de leiding van den duivel".
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" ) Rep.: Champfleury, biz. 12. Ten onrechte ziet Champfleury er de duivel in.
" ) Bijv. Warner, pi. 214, afb. 1; pi. 215, afb. 2.
" ) Bijv. Warner, pi. 243; pi. 257; pi. 263.
" ) Rep.: Tscep vol wonders. Brussel, Thom. van der Noot voor in o. 1. vrouwen pant. Claes de Grave, te Ant
werpen, 17 Juni 1514, с vij. Mercurius werd wel beschouwd als de uitvinder van de veldfluit, maar volgens een
Nederlandse Bijbel uit ca 1450 (Museum Meermanno-Westreenianum 10 А 18, fol. 147, a) ontwierp hij de „védele".
" ) Zie voor voorbeelden op Duitse houtsneden uit het einde der 15de eeuw: Schramm IV, afb. 795, 810, 811,
817; V, afb. 449; XIII, afb. 62, 118.
") Bijv. The Burlington Magazine XXIX, bij blz. 189. Pentekening van Breu naar Mocetto.
") Of is het hetzelfde manuscript als het voorgaande?
**) Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 129. 30) Rep.: Idem, afb. 97 (13de eeuw?).
" ) Rep.: Romance of Alexander, fol. 91'. Afb. 98.
" ) Rep.: De Laborde, pi. XLH. Afb. 102.
" ) Breviarium Grimant XI, 1351. " ) Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 18.
a6
) Rep.: A. Claudin et Seymour de Ricci. Documents sur la typographie et la gravure en France, aux XVe et
XVIe siècles. Londres 1926, 113.
'·) Rep.: H. Reiners. Die rheinischen Chorgestühle der Frühgotik. Strassburg 1909, Tafel XXVII, 1.

U I T W E I D I N G 10 — S P E E L M A N S - E N

BEDELAARSINSIGNES

Laten wij eerst de penningen en schildjes beschouwen, welke door hen die voor het vermaak
zorgden, gedragen werden. De welvarendste dezer lieden stonden in de dienst van een heer of van
een stad. Op de penning of het schildje dat zij droegen, zal meestal het wapen van de werkgever afgebeeld geweest zijn. De stadsspeellieden van Gouda zouden reeds in de 14de eeuw het zilveren stadswapen met twee sterren op de borst gedragen hebben ^. In 1478 hadden de Utrechtse stadsspeellieden
op de mouw een metalen schildje, waar het stadswapen op stond г ). De Leuvense stadsspeellieden
droegen, althans in het eind der 16de eeuw, een waarschijnlijk geborduurd schildje met het wapen van
Leuven op hun linkermouw 3 ). Evenals de steden, hadden de aanzienlijken hun eigen zangers, sprekers,
muzikanten en narren 4 ). Men mag aannemen, dat zij het wapen hunner heren voerden. Zij bleven
niet steeds bij dezelfde werkgever, maar reisden ook rond, terwijl zij aan andere edelen (ook aan stads-,
besturen) hun diensten aanboden, zich er op beroemende de speellieden van een groot heer te zijn 5 ).
Een scherpe lijn tussen dergelijke zwervers en de eenvoudige speelman, die op de markten en in de
taveernen optrad of langs de huizen ging, valt niet te trekken.
Door Nederlanders vervaardigde voorstellingen e) van speellieden met penningen of schildjes
treft men aan op een Vlaams gobehn uit de 15de eeuw, bij een maaltijd van Ahasvérus ^; een 15deeeuwse Vlaamse miniatuur, bij een gezelschap edelen en jonkvrouwen die het Meifeest vieren e ); een
houtsnede met Venuskinderen uit een Duitse kopie van een verloren gegaan Vlaams blokboek 9 );
een Hollandse houtsnede uit omstreeks 1480, in de hel10); een tekening van Erhard Reeuwich, bij een
maaltijd van aanzienlijken in de open lucht11); bij Bosch op het middenpaneel van de Hooiwagentryptiek12); het rechterluik van het Lissabonse drieluik13); de spijsuitdeling op het middenpaneel van
hetzelfde schilderij 14); de Bruiloft te Kana16); de beide geschilderde varianten van de Pretmakers in
het Ei 1 β ); en ten slotte de Feestvierders in een Doedelzak17). Op Van Akens Schip met Pretmakers
draagt een nar, eveneens een „varende", een penning ia ).
Deze speellieden (ook de nar) kunnen dus de penning of het schildje van hun heer als distinctief
gekregen of, als zij bedriegers zijn, het zich op slinkse wijze hebben toegeëigend. Er is echter nog een
derde mogelijkheid.
In Duitsland werden aan hen die ten vermake der aanzienlijken optraden, wel schildjes ten geschenke gegeven 19). De kunstenmakers bevestigden deze aan een snoer, dat als een soort bandelier
gedragen werd. Waarschijnlijk vond dit ook in ons land plaats 20). Het snoer met schildjes, dat men
op Duitse afbeeldingen ziet гі ), komt nl. overeen met dat, wat ook op sommige Nederlandse voor
stellingen door hen die voor afleiding en vrolijkheid zorgden, gedragen wordt. Zo droeg een nar van
een Rederijkersvereniging tijdens het Landjuweel te Antwerpen in 1561 twee van dergelijke bandeUeren
gekruistгг). Op Bruegels Kruisdraging staat een nar met een bandeher van schildjes achter de neer
gevallen Jezus 2 3 ). 's Meesters Strijd tussen Vasten en Carnaval vertoont een goochelaar, die met
goochelstokje en -bekers achter de ton loopt, waar de Vastenavond op zit 2 4 ). Hij draagt ook zo'n
bandelier28), evenals de figuur die veel op hem lijkt en op Bruegels Spreekwoordenschilderij afgebeeld
is 2 e ), en de met goochelaarshoedje, -bekers, -balletjes en -stokje uitgeruste duivel, die Pieters tekening
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van de H. Jacobus en de tovenaar Hermogenes te zien geeft 27 ). Het is mogelijk, dat zij deze schildjes
als geschenk ontvingen voor hun optreden, en dat wij in sommige van de speellieden die één penning
of schildje dragen, lieden moeten zien, die maar één zo'n voorwerp bezaten.
Deze penningen en schildjes zijn niet alle even groot, maar over het algemeen groter dan de zgn.
bedelaarsinsignes. Hieronder verstaat men penningen en schildjes, welke door de overheid van een
stad aan die armen gegeven werden, die vergunning kregen om te bedelen. Van deze en andere onderscheidingstekenen voor bedelaars is in de 15de- en 16de-eeuwse bronnen herhaaldelijk sprake.
Uit de rekeningen van Gent blijkt, dat in het begin van de 15de eeuw de armen die bedelen mochten,
een „scildekine vander stede wapine" moesten dragen. Onzeker is het of het soms van metaal was.
In 1490 was het in elk geval geborduurd 28 ). In het eerste kwart van de 16de eeuw moesten de bedelaars
te Brugge een teken op hun kleed bevestigen 29 ). Dit gold toen ook voor de behoeftigen die in Yperen
onderstand kregen uit een openbare kas 30 ). Soms behoefde zulk een distinctief niet op het kleed vastgemaakt te zijn. Zo moesten zij die in Gouda omstreeks 1490 in de kerk wilden bedelen („hetzij pelgrim
of anders"), het „teyken" dat ze van de armmeesters gekregen hadden, in de schaal leggen waarmee
ze geld ophaalden 31 ). Of bovengenoemde insignes, die van Gent uitgezonderd, penningen of schildjes
waren, kan men niet uit de bronnen opmaken.
Anders is dit in de volgende gevallen. In 1509 werden te Antwerpen aan bedelaars penningen uitgereikt, zonder welke ze niet mochten bedelen. Zo'n penning was van tin en vertoonde op de ene zijde
een hand, op de andere de Burcht. De bron vermeldt niet, dat de bedelaars het plaatje droegen 32 ).
Een dergelijke penning ontvingen in de 16de eeuw de bedelaars van buiten, die in Amsterdam mochten
bedelen, aan de stadspoorten 33 ). Hij diende niet om gedragen te worden, maar dat men dit toch deed,
kan men zien aan een afbeelding: in het metaal is een gat gemaakt 34 ). Dat men zulke penningen in
sommige steden móést dragen, leert ons de mededeling, dat sedert het laatste kwartaal der 15de eeuw
in Bergen op Zoom de „conserge opter stadthuus" tot taak gesteld was „de arme luyden den zeghel
aende hals te hanghene, die om Gode gaen" 35 ). Reeds eerder (in 1459) had Philips de Goede bepaald,
dat alle bedelaars die in Brabant mochten bedelen, om hun hals een „kempen 3e ) snoer" moesten
hebben „mit een loedeken dair onder aen hangende, geprent op den knoep oft dair die twee eynden
vanden snoere seien vergadert syn mit alsulcken prenten oft teeken, alse inden steden en vriheden onss
voirscreven lants dair toe geordineert sal werden" 37 ). De 15de-eeuwse bedelaarstekens van Leuven
waren kleine, ronde loodjes met het wapen van de stad op de voorzijde en een kruis op de achterkant 3 8 ).
In 1531 verordende Karel V, dat alle armen die ondersteuning ontvingen, verplicht waren op hun
bovenkleed „te draegen een merck- of lickteeken" 39 ). De bedelaarstekens welke Gent daarop in 1531
invoerde, bestaan uit de initialen G. A. C. (Gent, arme Caemer) of G. A. (Gentse armen) 40 ). In 1542
moesten op bevel van Karel V te Brussel alle bedelaars die mochten bedelen, een koperen plaatje
dragen met de heilige Michael en de letter В erop а ) .
Volgens een onderzoeker bestonden de bedelaarstekens meest uit „eenvoudige stukjes grof metaal
in ruitvorm, vierkantjes of ook wel rond en ovaal, aan de voorzijde voorzien van den naam of het
merkteeken der stad, het jaartal van uitgifte en aan de achterzijde versierd met een uitgestoken hand,
een bedelnap of eenig ander symbool der armoede, weldadigheid en philanthropische bemoeiing".
„Maar in elk geval moest de penning een nummer hebben, want op dat nummer was de beroeps
bedelaar ingeschreven op de lijst van de ter plaatse „geadmitteerde" bedelaars" 4 2 ). Zoals uit het boven
staande blijkt, waren sommige „teykenen" van een ander type.
Dat men in 's-Hertogenbosch omstreeks 1500 bedelpenningen kende, schijnt niet uit de bronnen
bewezen te kunnen worden 4 3 ), maar de ordonnantie van Philips de Goede maakt het aannemelijk,
en bovendien tekende Jeroen bedelaars die zulke voorwerpen dragen, op het blad met schetsen uit de
44
5
Albertina ). Een ander schetsblad van Bosch vertoont een bedelaar-duivel met schildje * ).
Op het blad uit de Albertina komen ook speellieden voor met insignes, ni. twee luitspelers en een
harpenaar. Het zijn gebrekkige lieden, echte bedelaarstypen, wier muziekinstrumenten slechts dienen
om aan de bedelpartij een schone schijn te geven. Zij dragen bedelaarstekens, terwijl het fraaie en grote
distinctief van de luitenaar op het Lissabonse drieluik een speelmansdecoratie is.
Bedelaarstekens hadden blijkens het bovenstaande soms de vorm van een schildje. Het woord
schild duidt waarschijnlijk zulk een teken aan in het Abel spel vanden Winter ende vanden Somer, waar
tegen een cockijn (d.i. een schooier), die „van clederen bloet" is, gezegd wordt:
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Haddi den somer, ghi waert ghenesen.
4β
Dat sie ie wel aen uwen seilt. . . . )
en in het lied van de bedelmonnik, waarin men leest
Een brootsac voert hi al in sijn schilt,
47
Die werelt heeft hi versaket );
De bedelaarsinsignes moet men niet verwarren met bedevaarts- of pelgrimstekens, als de schelp
4a
en de gekruiste staven, welke wel door bedelaars gedragen werden, die zich voor pelgrims uitgaven ) .
Bruegel beeldde op een voorstelling van de heilige Jacob en de tovenaar Hermogenes een duivel af,
49
die gekleed gaat als een bedevaartganger en een pelgrimsstaf draagt ). Op zijn borst hangt een schildje.
Dat pelgrims soms een bedelaarsteken bezaten, blijkt uit wat hierboven met betrekking tot Gouda
medegedeeld is. De overgang van pelgrim naar zwerver en die van zwerver naar schooier was niet groot.
Het schildje zou bij Bruegel echter ook een pelgrimsdistinctief kunnen zijn.
Terloops zij er hier op gewezen, dat toen in 1566 de compromis-edelen de zogenaamde Geuzen
penningen gingen dragen, zij daarbij de bedelaarstekens nabootsten.
Ten slotte wordt in het kort een aantal nog niet genoemde plaatsen bij Bosch opgesomd, waar
penningen of schildjes van bedelaars of speellieden voorkomen.
Een ruiter (berooide edelman) op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik draagt een pen
50
51
ning ), een aldaar als onderdeel van een bedelaarstournooi gegeven „ridderschip" een schildje. )
52
Een pretmaker in de mosselschelp heeft er ook een ). Is deze laatste een speelman zonder instrument,
of een bedelaar? Het rechterluik van de Hooiwagen-tryptiek vertoont een duivel met een kap (de
speelman op het middelpaneel van hetzelfde schilderij draagt er ook zo een); op de schouderbedekking
63
B4
is een penning bevestigd ) . Een ander diabolisch wezen (als onderdeel van een schetsblad) ) heeft
een schildje op dezelfde plaats, evenals het duiveltje bij de Apostel Johannes op Patmos (vergelijk zijn
kap met die van de speelman op het rechterluik van het Lissabonse drieluik) 5 5 ). Een duivel-geestelijke
(bedelmonnik of pelgrim met bedelaarsinsigne?) in de omgeving van de heilige Jacobus en de tovenaar
draagt een schildje, dat een schorpioen laat zien 6 6 ). Een wapenschild in een krans is aangebracht op
het dak van een tent, waarin een man en een vrouw zitten te eten en te minnekozen S 7 ). 't Is een ver
siering en geen draagschildje. Behoort de tent aan een adellijke heer 58 )? Eerder is het schild een ver
groot speelmans- of bedelaarsinsigne, gegeven als zinnebeeld van pretmakerij of dreigende armoede
(het schilderij is een symbolische hekeling van pretmakers). Een gravure die op een compositie van
Bosch teruggaat en waarop arme drommels sollen met de uitrustingsstukken van een ruiter, vertoont
een bedelaar met een schildje op de linkerborst 5 9 ).
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UITWEIDING

11 — D E

UIL

Verscheidene malen tekende of schilderde Bosch een uil, waar vogels op afvliegen. Het tafereel
is aan de natuur ontleend. De uil is hier het symbool van het lichtschuwe l), van de een of andere zonde
die het daglicht niet verdragen kan, of van de lichtschuwe mens. De vogels dienen om dat te accentueren.
Misschien is hij soms een lokvogel: een zinnebeeld van de verleidelijke zonde of van een tot de zonde
verleidende mens 2 ).
De uil met de op hem toevUegende vogels komt voor op het hoofd van een koppelaarster 3 );
op dat van een vrouw, in wie men eveneens een conciliatrix moet zien en die deel uitmaakt van een
gezelschap pretmakers in een ei 4 ); op een dorre boom welke uit een mosselschelp steekt, waarin een
gezelschap pretmakers zit 6 ); twee maal op een symbolische voorstelling van losbandige pretmakerij e );
bij een minnend paar dat in een bosje wegschuilt 7 ); en op een stok die in de anus van een naakt
mannetje steekt 8 ).
Verder ziet men hem in een holle boom, aan de voet waarvan een vos ligt met een gevangen haan 9 ).
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In het aangrenzende bos zijn oren getekend, op het grasland ogen. De uil en de vos geven het boze
weer 1 0 ). Een 16de-eeuwse Nederlandse houtsnede, waarvan het onderwerp misschien ontleend is aan
de geschiedenis van Arcite en Palamon uit Chaucer's Knightes Tale11), heeft het volgende bijschrift,
dat de ogen en oren verklaart:
Dat Velt heft ogen, dat Wolt heft oren,
lek wil sien, swijghen ende hooren 1 2 ).
Het spreekwoord vermaant de mens niet te spreken en goed op te letten, d.i. zich niet bloot te
geven, opdat het boze geen vat op hem krijgt 1 3 ).
Op een andere tekening trekken drie uilen in een boom vogels tot zich 1 4 ). In de verte ziet men
een terechtstellingsplaats (rad op staak!) en een schare mensen die zich naar die plaats begeeft. We
hebben hier een symbolische voorstelling van de lichtschuwe mens, waarbij de straf voor de zonde
tegelijkertijd weergegeven is 1 5 ).
Ten onrechte zag men een zinnebeeld van het kwaad in de uil die Van Aken schilderde
in de Paradijzen van het Wellusttuin- l e ) en het Laatste Oordeel-tryptichon 1 7 ) . Op de schilderijen
van de zgn. Verloren Zoon 1 8 ) en van de liggende Hieronymus 19 ) komt een uil voor, die op een koolmeesje loert. Hij symboliseert in beide gevallen het kwade, waar het licht verschalkbare een gemakkelijke
prooi van wordt.
De vogel die de mantel van Eusebius (?) op het schilderij van de Heihge Julia siert, heet een symbool
van het heidendom 2 0 ). Misschien is de uil die wegschuilt in de muur van het rechthuis van Pilatus op
de Ecce Homo te Frankfort 2 1 ) dit ook, maar hij kan hier evengoed het boze of de dwaasheid (zie
beneden) weergeven. Dit geldt ook voor de uil die zich zou bevinden bij de Geseling van Christus op
de achterkant der luiken van de Aanbidding in het Prado г г ) .
De stuntelige, fladderende bewegingen van het dier in het dagücht hebben het tot een zinnebeeld
van de dwaasheid, de zotheid en de daaraan verwante domheid gemaakt; eveneens tot een symbool
van de dronkenschap: in Twente, Drente en het Hageland kent men de uitdrukking „zo zat als een
uil" 23 ). Dat een vogel om zijn gedragingen of zijn roep het zinnebeeld van een ondeugd wordt,
komt meer voor. Men kan hier wijzen op de ekster, Vlaamse gaai en kraai, die wegens hun dwaze
sprongen en gekke roep de dwaasheid en de dronkenschap zijn gaan symboliseren 24 ). Als zinnebeeld
van de dronkenschap schijnt de uil bij Bosch niet voor te komen, tenzij het uiltje, dat op de Bruiloft
te Kana half wegschuilt achter een pilaar, een ondeugende toespeling is op het veranderen van water
in wijn. Maar eerder is het een symbool van de dwaasheid 26 ).
Als zinnebeeld van de dwaasheid of zotheid komt de uil zeker bij Bosch voor op de pollepel van
een nar 2 e ); op het hoofd van een pretmaker in een ei (een door) 27 ); in de mast van een schuit met
pretmakers 28 ); op de houten schop van een carnavalvierster ae ), en boven de deur van het vertrek,
waarin een man zich aan de zonde der gulzigheid overgeeft30).
Bovendien als deel van een symbolische voorstelling van de zonde der ijdelheid. Op een aan Jeroen
toegeschreven schilderij der zeven hoofdzonden ziet nl. een oude, lelijke vrouw, die in de spiegel der
ijdelheid kijkt, een op een naakt, bruinkleurig achterwerk tronende uil ^ ) . De aars is evenals de uil
een symbool van de dwaasheid. Hij is de tegenpool of karikatuur van het hoofd 32 ). Toen Uilenspiegel
het publiek wilde duidelijk maken, dat hij het voor de gek gehouden had, liet hij de mensen zijn ontbloot
achterwerk zien 3 3 ). Men heeft de hypothese gesteld, dat uit de woorden die hij daarbij in het Nederduits zou gezegd hebben „HouF en Spiegel", d.i. Zie, een spiegel, via Oulenspiegel de naam Uienspiegel is ontstaan 34 ). Met spiegel bedoelde Thijl dan zijn aars. Het is niet onmogelijk, dat spiegel
ook in het Nederlands in die betekenis gebruikt is. Voorbeelden zijn niet voorhanden, maar de plek
met afwijkende beharing op de achterdelen van herkauwende dieren 35 ), de witte plek bij reeën van
achteren 3e) en het vlakke gedeelte aan de achtersteven van sommige soorten schepen 37) heet bij ons
spiegel. Dit brengt ons tot de vraag: heeft Bosch de uil en het achterwerk niet alleen als symbolen van
de dwaasheid afgebeeld, maar heeft hij daarmee ook de naam Uilenspiegel, de gepersonifieerde dwaasheid, willen weergeven? Als dit zo is, dan kende Jeroen de figuur van Thijl vóór het verschijnen van
de oudste ons bekende Nederlandse druk van het volksboek (1520).
De uil welke in de bouwval op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik wegschuilt achter
een aap, kan eveneens een symbool van de dwaasheid zijn, maar ook anders worden opgevat 88 ).
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Ook op de mouw van een Romeinse soldaat, die bij de Doornenkroning aanwezig is, schilderde
Bosch een u i l 3 9 ) . Heeft er als aequivalent van de uitdrukkingen „de zot, gek of aap kijkt uit de mouw" м)
een gezegde „de uil kijkt uit de mouw" bestaan? Met zot of gek wordt een marot, d.i. een zotskolf ^ 1 ),
met aap wellicht een gedresseerde aap van een kunstenmaker of nar bedoeld 4 2 ), welke objecten men
soms in de mouw verborgen zou hebben. Misschien hadden varende luiden ook uilen bij zich 4 3 ) en
kende men naast de uitdrukking „de aap kijkt uit de mouw" die van „de uil kijkt uit de mouw" in de
betekenis van „de dwaasheid treedt aan het licht". In een 16de-eeuws referein wordt iemand die angstig
wegloopt, in de mond gelegd: „lek liet daer mijnen hüben kijeken" **). Betekent dit „Ik stelde mij dwaas
aan" 45)? Met een andere 16de-eeuwse uitdrukking, „Den Huyben sien vlieghen", werd bedoeld „de
aap uit de mouw zien komen; weten wat er aan de hand is" 4 6 ). Ook dit gezegde kan aan de praktijken
der potsenmakers ontleend zijn evenals „Sijnen huyben weten", d.i. geslepen, sluw zijn 47 ). Dit is niet
het geval met de zegswijze „Men wist niet watter vlooch metten wlen", welke wel met de vorige vergeleken is 48 ). Eigenlijk bedoelt men ermee: men kende de vogels niet, die de uil achterna zaten. In de
16de eeuw gebruikte men ook de uitdrukking: 't katken laten kijeken uyten mouwe 4e ). Haalden
varenden ook grappen uit met een kat? Of is het dier hier enkel een symbool der dwaasheid? En is
dit eveneens het geval met de aap en de uil?
De uil als zinnebeeld van de Stultitia treft men lang vóór Bosch in de beeldende kunst aan: tot de,
op een Picardisch beeldhouwwerk uit de 13de eeuw voorkomende „dwazen" behoort ook een uil 5 0 ).
Op een oude Nederlandse speculaasvorm, die men met het Picardische beeldhouwwerk vergelijken kan,
ziet men twee uilen als symbolen van de dwaasheid afgebeeld S1). Nog enkele andere voorbeelden van
deze functie mogen volgen. Een St-Antoniustemptatie van Pieter Huys geeft de vogel weer, terwijl hij
op het hoofd van een Carnavalsvierster zit 52 ). In een 16de-eeuws toneelstuk neemt een zot een boer op
in het zottengild. Hij zegt dan tegen hem: „Nu gelijckt ghij schier vader van alle de huijlen" 53 ). Op
een gravure naar een compositie van Jordaens wijst een nar op een uil en zegt:
Al syn wy maer met ons twee
Doch ons geslacht is sterek
Sy draeghen niet ons kleedt,
Maer sy doen oock het selve werek 54 ).
In de Zuidnederlandse uitdrukking „Iemand bekijken gelijk een uil" betekent het laatste woord
„dwaas" 55 ).
Uit het mandje, dat een goochelaar van Bosch bij zich heeft, komt een uiltje kijken 5 e ), terwijl
op een prent van Lucas van Leyden een jongetje dat tot een zwerversgezin behoort, waarvan de vader
een doedelzak bespeelt, op zijn schouder een uil draagt " ) . Symboliseert de vogel ook hier de dwaasheid,
nl. die van het beetgenomen publiek en van het armoedige zwerversbestaan? Men heeft gemeend dat
hij bij Lucas zowel het uitzien naar de juiste route door de jongen (de uil heeft 's nachts een scherp
gezicht) als de lichtschuwheid der vagebonden verbeeldt 58 ). Dan zou ook het uiltje bij de goochelaar
„het scherpe zien", nl. de handigheid van de goochelaar kunnen symboliseren. Of tonen de beide voorstellingen de waarheid aan van het vermoeden, dat goochelaars en andere kunstenmakers in de middeleeuwen soms een uil bij hun optreden gebruikten 69)?
Is ook de uil die op de schouder van een slapende vrouw op Lucas van Leydens Preek zit, een
zinnebeeld van de dwaasheid? Van het gezegde „Ze knapt een uiltje" zijn geen 16de-eeuwse voorbeelden
bekend.
De overgang van het dwaze en zotte naar het domme is niet groot. Een gravure welke waarschijnlijk
op een compositie van Bosch teruggaat, vertoont vogels, die naar het hoofd van een magere speelman
vliegen β"). Een der bijschriften luidt:
Daer Platbroeck speelman is en stierman in de bane
Daer sien hem de voghelen voer eenen huyben ane β 1 ).
De vogels houden de berooide varende dus voor een „uil", hier een symbool van de domheid e 2 ) .
Als zodanig plaatste Jeroen hem boven de hoofden van een groep mensen, die door een goochelaar
voor de gek gehouden worden e s ) . Ook Bruegel geeft hem in deze betekenis. Op zijn Laatste Oordeel
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bevindt zich onder de duivels een monster met een uilekop. Het draagt op zijn rug een nest, waarin
twee jonge uilen, twee „uilskuikens" zitten e4).
Bosch kent de uil ook als erotisch symbool. Als zodanig geeft hij hem driemaal in de Tuin van de
Wellust 65) en éénmaal boven op een bordeel op het Laatste Oordeel te Wenen 66), terwijl ook twee
van de door vogels aangevallen uilen een verdachte bijbetekenis kunnen hebben β 7 ). Verder schilderde
een imitator een uil, een aap en een hop bij een onkuise vrouw, die in de hel of het vagevuur gepijnigd
wordt β β ). Dat de aap in de 16de eeuw bij ons een onkuis dier was, bleek reeds. Doch de hop was dit
ook, want omstreeks 1500 betekende „hopken" meretrix ·*) en Jeroen beeldde de vogel in zijn Tuin
af 7 0 ). Bovendien was hij een symbool van de onreinheid n ) . Ook de volkstaal kende en kent de uil in
geslachtelijke zin. Heuheu, hüben en Huybert (waarschijnlijk een verbastering van huiben) betekenden
roede ^), en de Zuidnederlandse spreekwijze „Die meid heeft haar uil laten vliegen" wil zeggen, dat
ze haar maagdom kwijt is 7S). Misschien heeft de vogel ook een dubbelzinnige betekenis in de in een
16de-eeuws toneelstuk voorkomende passage: „Want tsnachts so vlieghen se metten huylkens na vrou
Venus camerieren" 74). Hier beschouwt men hem echter wel als het zinnebeeld van de lichtschuwheid
en van het scherpe zien bij nacht 75).
Dat hij als onkuis symbool gebruikt werd, komt omdat deze nachtvogel een zinnebeeld van het
dwaze en zotte was 7e) en omdat de nacht het gunstige getij voor de erotiek is.
Ten slotte wordt nog gewezen op een ten onrechte vroeger aan Bosch toegeschreven gravure van
pretmakers 77 ). Boven de schouw hangt een prent, waarop een uil afgebeeld staat, die als een
bedelaar-pelgrim gekleed is: hij draagt staf, drinkkruik en bedeltas, terwijl een St-Jacobsschelp zijn
hoed siert. De vogel kan hier natuurlijk het symbool zijn van het lichtschuwe, het dwaze of domme.
Maar het feit, dat het woord „scovuut" zowel uil als bedelaar aanduidde 78), wijst er op, dat hij, natuurlijk door zijn lichtschuwheid en „domheid", soms het zinnebeeld was van de zwervende bedelaar, die
niet te scheiden is van het gilde der vagebonderende speellieden — dit woord in de ruimste betekenis
genomen —. Zo'n armoedzaaier aanschouwt men eveneens in de gedaante van een uil op een wel
naar een compositie van Bosch gestoken gravure, welke een hekeling van pretmakende arme drommels
weergeeft79).
Na aldus nagegaan te hebben hoe Jeroen en anderen de uil in hun werk te pas gebracht hebben,
mogen wij de vraag stellen: wat is de betekenis van de uil op het varkenshoofd van de speelmanbedelaar op het Lissabonse drieluik? Waarschijnlijk het symbool van het lichtschuwe en domme, zoals
het zich uit bij de bedelende zwerver 80). De uil die een imitator van Bosch op de trompet van een
mismaakte speelman schilderde, heeft vermoedelijk dezelfde betekenis β 1 ).

NOTEN
') Dit is hij m.i. ook in de gezegden „tvolc die met den Wie vliegen en lopen by n a c h t " (.Dichten, blz. 19) en
„ Н у gaat in de uilenvlucht" (Tuinman I, Nalezing, blz. 11), en op Van Oostsanen's Saul bij de heks van Endor, waar
de tovenares gedeeltelijk op een uil zit. Rep.: Hoogewerff III, blz. 130. Hans Franck gaf een blad met heksen (A"
1515, rep.: Handzeichnungen Albertina X) tot wier attributen een uiltje behoort. De Siguen ça's mening, dat de vogel
bij Bosch steeds wil zeggen, dat zijn schilderijen „sont des oeuvres de la pensée et de la réflexion, et qu'il faut les
contempler en réfléchissant" (Tolnay, blz. 80) is geheel onjuist.
2
) De uil als lokvogel is vaak vóór Bosch afgebeeld. Bijv.: Schools of illumination. Reproductions from manuscripts in the British Museum. Part III, pi. I: A 0 1300—1350. Lacroix, blz. 229: 14de eeuw; Bossert und Storck, Tafel 18.
3
) Rep.: Tolnay, pi. 57. 4) Rep.: Tolnay, pi. 116, с
s
) Rep.: Lafond. bij blz. 100. Afb. 39. ·) Rep.: Tolnay, pi. 109. Afb. 28.
7
) Rep.: Tolnay, pi. 32; duidelijker: Brion, blz. 20. In dit en het voorgaande geval zit de vogel dicht bij een
„snoer met balletje", een symbool van losbandige pretmakerij.
e
) O p het relief dat men aantreft op het schilderij van de in gebed verzonken H. Hieronymus. Rep.: Tolnay,
pi. 58.
·) Rep.: Tolnay, pi. 110, a. Beets (Oud-Holland 1935, blz. 225 vlg.) schrijft de tekening toe aan Lucas Comelisz.
10
) Deze opvatting wijkt dus af van die van Roggen (G. B. K. VI, blz. 107), dat de uil hier is „het zinnebeeld
van den man van ervaring, die ons leert, dat men overal wordt bespied en dat men derhalve wijs handelt met te
hooren, te zien en te zwijgen". Ten onrechte ziet Combe (blz. 97, noot 132) in een der vogels bij de uil een specht en
beschouwt hij die als een „image du Sauveur". Het opschrift op de tekening: Miserrimi quippe e(st) i(n) genij semp(er)
uti i(n) bestiis et nunquam iucundis, d.i. Een omgang met nimmer dartele dieren is het kenmerk van een ongelukkige
geest, is waarschijnlijk niet van Bosch. Tolnay leest het opschrift geheel fout (zie Tolnay, blz. 111 en vgl. J. G. van
Gelder in Beeldende Kunst XXVII, afl. 8, blz. 63).
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" ) Volgens Van Gils, in M. В. К. XX, blz. 208 vlgg.
" ) Rep.: Nijhoff. Houtsneden, pi. 222. Van Gils' mening (M. B. K. XX), dat deze vorm van het spreekwoord
(met „wolt" i.p.v. „bos") wijst op een woordelijke vertaling uit het Engels = That field hath eyen, the wode eres
(Chaucer), houdt geen steek, daar in twee 16de-eeuwse Nederlandse spreekwoordenverzamelingen de versie „tVelt
heft ogen, tWolt heft oren" voorkomt (Harrebomée III, blz. 143). Zie over dit spreekwoord F. A. Stoett in Vondelkroniek VII, blz. 77.
" ) Benesch (J. d. p. K. LVIII, blz. 264) beschouwt de tekening als „ein eingekleidetes Selbstbildnis" van de
meester. Het bos dat hoort, zou op Bosch zelf slaan. Dit gaat er nog mee door, maar bü ziet de kunstenaar ook
weergegeven in de ogen, de boom, de vos en de uil, wat onaanvaardbaar is.
14
) Rep.: Tolnay, pi. 111. Beets {Oud-Holland 1935, blz. 225 vlg.) schrijft ook deze tekening toe aan Lucas Cornelisz.
16
) Er is hier geen sprake van een inbeeldbrenging van het spreekwoord „Het is een recht uilennest", zoals Benesch
(/. d. k. S. LVIII, blz. 260) en Tolnay (blz. 49) menen. Dit spreekwoord betekent: het is een vervallen, donkere woning
(Harrebomée II, blz. 120).
le
) Rep.: Tolnay, pi. 73. De uil zit in het voetstuk van de fontein.
") Baldass, blz. 26 en 241. " ) Zie blz. 226.
" ) Blz. 215. »Ό Tolnay, blz. 70, noot 135. " ) Rep.: Baldass, nr 107. ») Combe, blz. 93, nr 106.
as
) H. L. Bezoen. Zoo dronken als een kraai. Onze Taaltuin III, blz. 282.
" ) Zie voor de Vlaamse gaai Bosch, blz. 13; voor de ekster als symbool van de dronkenschap: Onze Taaltuin III,
blz. 280; voor de kraai: idem, blz. 279 vlgg. Dat de veronderstelde drankzucht van die dieren ze tot een symbool
van de dronkenschap gemaakt heeft (J. W. Muller in Ts. LUI, blz. 88), lijkt weinig aannemelijk.
а
" ) Zie blz. 217. ') Rep.: Afb. 36 en 48.
"a e) Rep.: Tolnay, pi. 101, b.; duidelijker
in Beeldende Kunst XXVII, 0Afl. 8, IV b.
2
) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. ») Rep.: Tolnay, pi. 103, a. » ) Baldass, blz. 233.
sl
) Rep.: The Studio, October 1938, blz. 196. Op een paneeltje in het museum Boymans uit het jaar 1549, door
een onbekende geschilderd, is o.m. een prent afgebeeld, die een spiegel vertoont, waarin men een uil ontwaart. Op
de lijst van de tekening staat: Uuilen spieghel (zie voor rep., beschrijving en verklaring: Enklaar. Uilenspiegel, blz. 23
vlg.). Enklaar wijst er op, dat men hier te maken heeft met de spiegel der ijdelheid, waarin de dwaze, ijdele mens een
blik werpt en zijn evenbeeld (een uil, elders een ezel of nar: zie Enklaar, blz. 25) aanschouwt.
S8
) Duivels vertonen op hun achterste wel een of andere tronie.
3a
) G. F. Lussky. Was bedeutet der Name EulenspiegeP. Zeitschrift für deutsche Philologie LXIII, blz. 240. In
de zgn. Artushof te Danzig bevindt zich een 16de-eeuwse gebeeldhouwde Uilenspiegelfiguur, die een spiegel bij zijn
ontbloot achterwerk houdt. Rep.: Niederdeutsches Zeitschrift für Volkskunde 1939, blz. 126.
" ) Lussky t.a.p. " ) W. N. T. XIV, 2755. s ï ) Idem. ") W. N. T. XIV, 2753. ·•) Zie blz. 94.
»·) Rep.: Lafond, bij blz. 11. 10) W.N.T. IX, 1187.
41
) W. N. T. IX, 1186. Op Bruegels zgn. Heks van Mallegem kijkt een marot uit de mouw van de zot, die onder
het tafeltje ligt (rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 193). Vgl. de afbeelding in Oud-Holland 1937, blz. 66.
" ) W. N. T. IX, 1186. **) Zie noot 59.
" ) Kruyskamp I, blz. 50; II, blz. 260, vs 41.
" ) Kruyskamp's hypothese (I, blz. 50) is niet bevredigend. Vgl. de plaats die hij uit Plantijn aanhaalt, met de
vraag welke bij noot 59 van blz. 160 gesteld wordt.
" ) W. N. T. VI, 1209. " ) Plantijn; zie fV. N. T. VI, 1209. «·) Kruyskamp I, blz. 43.
" ) Zie blz. 175. " ) Blz. 199. " ) Idem.
") Rep.: Apollo. Chronique des arts 1942, nr 14, blz. 12. Men vergelijke dit fragment met een tekening van Bosch:
rep.: Tolnay, pi. 103, a. " ) Lyna en Van Eeghem, vs 227.
" ) Rep.: Max Rooses. Jordaens' Leven en Werken. Amsterdam—Antwerpen 1906, by blz. 184.
"6β) Amand Joos. Schatten uit de volkstaal. Gent 1887, blz. 12.
) Rep.: Tolnay, pi. 2.
»') Zie voor rep. en beschouwing: Enklaar. Uilenspiegel, blz. 21.
*·) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 22.
**) Lussky in Zeitschrift für deutsche Philologie LXIII, blz. 244.
,0
) Rep.: Lafond, bij blz. 93. Afb. 38. " ) Lafond, blz. 103.
") Zie voor huiben in de betekenis van dom mens: W. N. T. VI, 1209, en voor de uil als symbool van de domheid:
Stoett. Spreekwoordenboek, nr 2305. Enklaar (Uilenspiegel, blz. 22) meent, dat in twee volksliedjes (Kalif. Lied, blz.
375 vlg.) de uil en uilin zinnebeelden zijn van het ongeluk in het huwelijk. Dit is niet juist: zij zijn ook hier symbolen
van de domheid. es ) Rep.: Lafond, bij blz. 61.
" ) Rep.: Van Gelder en Borms, pi. VIII. De oor- of hoornuil (bubo ignavus = loom, traag) op Bruegels Desidia
is daarentegen, zoals Van Gils (II, blz. 90) aantoonde, een symbool van de Traagheid.
·*) Rep.: Tolnay, pi. 68; duidelijker Combe, pi. 88 en 89.
*·) Rep.: Tolnay, pi. 63. ·') Zie noot 7 en 8. e9) Rep.: Lafond, bij blz. 30.
" ) W.N.T. VI, 1108. "O Rep.: Tolnay, pi. 70.
" ) W. N. T. VI, 1108 en M. W. IV, 658. Zowel de hop als de uil behoren in Leviticus XI tot de onreine dieren.
,a
) Respectievelijk Frère en Gessier, blz. 41; Van Styevoort, r. CLXXXVI, 13 en De nieuwe Amsterdamsche
Nachtegael etc. Gedrukt in Compagnie voor de Kramers, z. p. en j . , blz. 19: Een nieu liet etc. с 10. Van Styevoort
geeft de uitdrukking „den hüben huijven". Wel ten onrechte meent Kruyskamp (I, blz. 50), dat hüben hier „valk"
betekent. Uilen werden door vogelaars gebruikt om vogels te lokken en het is heel goed mogelijk, dat ze, als ze naar
de vangplaats gebracht werden, een kapje over de kop droegen.
' a ) De Cock. Vrouwen, blz. 212, nr 8. 71) Neurdenburg, vs 280. " ) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 22.
'·) Vgl. blz. 108. " ) Rep.: Lafond, bij blz. 96. Aß. 132. .") M. W. VII, 738. '·) Zie blz. 201.
eo
) Ten onrechte ziet Combe (o.a. blz. 27) bijna steeds in de uil bij Bosch, ook in de kerkuil op het hoofd van
de speelman-bedelaar, een „symbole de l'hérésie". Vondel (Tooneelschllt, W. B. uitgave Dl IX, blz. 382) maakt de
dominees nog voor lichtschuwe kerkuilen uit.
el
) Rep.: Lafond, bij blz. 32.
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U I T W E I D I N G 12 — D E P A A R D E S C H E D E L
De ontvleesde paardekop is een voorwerp, dat wij herhaaldelijk in onze folklore en beeldende
kunst aantreffen. Om de betekenis van het hoofd van de gansrijder op het middenpaneel van het
Lissabonse drieluik te begrijpen, moeten wij eerst nagaan op welke wijze de paardeschedel elders voor
komt.
Onze Germaanse voorouders offerden aan hun goden paardekoppen, omdat zij als gelukaanbrengend golden ^, welk geloof wel zijn oorsprong zal vinden in de beschouwing van het paard als
vruchtbaarheidssymbool2).
Het heidense geloof dat zulke schedels voordeel brachten, bleef nog lang bestaan. Boeren legden
ze vroeger menigmaal op het dak van schuur of boerderij, in het hooi en in veld of boomgaard, om de
boze geesten te verdrijven en onheil af te weren 3 ). In onze beeldende kunst komen ze in die functie
herhaaldelijk voor. Bruegel 4) en Balten 5 ), Teniers '), Jan van de Velde ') en Willem de Heer 8 )
schilderden of tekenden ze op daken van schuren en boerderijen. Bruegel plaatste er ook een langs
de weg naar Golgotha β) en bij een galg10), dus beide keren bij een terechtstellingsplaats. Ook hier
zullen ze wel neergelegd zijn om boze geesten (de geesten der gedode misdadigers) te verdrijven. Het
eerste geval kan tevens een zinspeling op de betekenis van Golgotha, d.i. Schedelplaats, zijn.
Het is misschien met een bepaalde bedoehng geweest, dat Bruegel en Balten een boerenschuur,
waar een paardekop op ligt, op een kennistafereel afbeeldden " ) . Vroeger bestond er nl. zowel in ons
land als in Duitsland een verband tussen paardeschedel en feestvermaak. De folklore van onze ooster
buren geeft hier vele bewijzen van. Bij het begin van de kermispret werd in sommige streken van
Duitsland een paardeschedel opgegraven die, als de kermis voorbij was, met grote plechtigheid weer
ter aarde werd besteld12). De stropop, welke de Vastenavond en de kermis opluisterde, had soms de
vorm van zo'n kop 13 ). In het Bergse placht men de schedels in de St-Jansvuren te verbranden14). Bij
16
het oogstfeest maakten dorpsjongens er muziek op, nadat men ze met kattendarmen bespannen had ).
De Nederlanders hebben ook zulke instrumenten gekend. Een imitator van Bosch gaf een der
vrienden van Job er een in de hand 1 β ). Op een gravure naar een compositie van Bruegel ziet men een
man, die op een paardekaak speelt, waar snaren over gespannen zijn 1 7 ). Hij is kostbaar gekleed en
zijn zetel is eveneens een paardekaak. Op de brug van een kasteel, waar hij vóór zit, staat een kaak
(de verhevenheid, waarop boosdoeners tot straf werden te pronk gesteld of gegeseld, gebrandmerkt,
verminkt, enz.) met muzikant. Deze gravure geeft dus driemaal het spreekwoordelijk gezegde „hij
speelt op de kaak" weer. Uit een gedichtje dat bij de prent behoort, mag men opmaken, dat de kostbaar
geklede man een inhalige rijkaard is, die op de kaak speelt. Een passage uit een boek van Poirters leert
ons, wat hier „op de kaak spelen" betekent: „My dunckt dat men een (t.w. een beeld van zekere rijke
vrek) behoort te maecken van yvoir: want dat is eenen Olifants-tandt, die sal op desen Vastelavont
vogel wel passen: want hy heeft in sijn dagelijcksche bancketten lustigh gespeelt op die kaecksbeenderen", d.w.z. gesmuld1β). Wellicht heeft deze uitdrukking haar ontstaan te danken aan het roeren
der kaken bij het eten, maar er is nog een andere mogelijkheid: ook in ons land zal menige „Vastelavont
vogel" op een paardekaak gespeeld hebben, om een bras- of slemppartij met „muziek" op te vrolijken,
ten gevolge waarvan „op de kaak spelen" de betekenis van „op losbandige wijze pret maken" en ver
volgens die van „brassen, smullen, het er goed van nemen" kreeg.
Een pentekening in een Vlaams handschrift van ca 1465, waarvan de verluchtingen wel aan
Reeuwich toegeschreven zijn, geeft een man weer, die met een strijkstok over de kiezen in de rechter
helft van een paardekaak strijkt, terwijl een hondje erbij danst 1β ). Ook hier hebben we waarschijnlijk
te doen met een inbeeldbrenging van het spreekwoordelijk gezegde.
Dat de schedel ook in de Nederlanden bij de Vastenavond gebruikt werd, blijkt overigens uit
een aan Huys toegeschreven allegorisch schilderij van losbandige Vastenavondpret, waarop een man
de bovenkaak van een enorme paardeschedel torst 20 ). Hierbij dient vermeld te worden dat hij op een
tekening naar een originele Bosch een attribuut is van pretmakende armoedzaaiers21).
Een bepaalde samenhang tussen zo'n kop en de kermis in ons land valt te constateren op een
schilderij van Pieter Aertsen22). Een Dorpskermis vertoont een liggende bedelaar, omgeven door vijf
paardeschedels, waarvan er drie kennelijk op een rijtje gelegd zijn. Waarschijnlijk heeft de man ze bij
zich geplaatst om de aandacht van het publiek door deze kermisattributen tot zich te trekken.
163

Hoe werd de schedel nu een voorwerp, dat bij allerlei volksfeesten zich in de belangstelling van het
publiek verheugen mocht? Vermoedelijk door de gelukaanbrengende en onheilafwerende kracht, welke
men er aan toeschreef. Bosch en velen met hem beschouwden dit bijgeloof en de losbandige pret der
volksfeesten als zondig. Vandaar dat de schedel bij hem en anderen een symbool van het duivelse werd.
Daarbij kwam, dat de paardeschedel als een geliefd attribuut der heksen werd beschouwd, hetgeen wel
zal voortvloeien uit het feit, dat hij oorspronkelijk een heidense offerande was. Daarom gaf Jeroen
hem als het attribuut van een duivel a8 ), als onderdeel van een pijnigingswerktuig in de hel 24 ) en als
het dekschild van een diabolisch dier 25 ). Op Bruegels Val der Engelen dient hij als hoofd van een
duivel 2e ). Lucas van Leyden schilderde hem in de hand van een afgod a7 ) en bij Cornelisz. van Oostzanen rijdt een heks er op 28 ). Ook de toverkollen van Baldung Grien 29) en een heks op een houtsnede
uit Pauli's Schimpf und Ernst 30) hebben er een bij zich, terwijl waarschijnlijk Gerritsz Hessels er een
op een bijeenkomst van tovenaars tekende 31 ). Men geloofde vroeger in Duitsland, dat heksen er uit
dronken en dat zij, evenals dood en duivel, erop viool speelden ^ ) . In de Nederlanden gebruikte bij
de heksensabbath de speelman, die soms een duivel, soms een verdwaald reiziger was, hem wel eens
als instrument 33 ).
Een paardeschedel is dus ook in ons land een zinnebeeld van de Vastenavondpret geweest en
daarmede van de dwaasheid. Bij het „inkomen" op het Landjuweel te Antwerpen in 1561 droeg een
nar van een Rederijkersvereniging er een in zijn linkerhand 34 ). Reeds herhaaldelijk zagen wij, dat
in de symboliek het dwaze en het domme nauw aan elkaar verwant zijn. Derhalve zal de zegswijze
„uit een peerdshoofd praten", hetgeen onverstandig spreken betekent 35 ), wel zijn oorsprong vinden
in het gebruik van de paardeschedel als symbool van het dwaze. Waarschijnlijk was het voorwerp van
ons onderzoek reeds in Bosch' tijd een zinnebeeld van de domheid en gaf de schilder op het Lissabonse
drieluik niet alleen de gans, maar ook haar berijder een hoofd, dat het onverstand symboliseert 3 e ).

NOTEN
1

) Handwtb. VI, 1664 vlgg.
) C. G. Jung. Wandlungen und Symbole der Libido. Zweite Auflage. Leipzig und Wien 1925, blz. 267 vlgg.
Een uithangbord van een verdacht huis, dat op de houtsnede van het schip van Sinte Reynuyt voorkomt, vertoont
een wieg, waarin een dier ligt. Enklaar (Uilenspiegel, blz. 62) ziet er een paard in en vraagt of paard en wieg het lascieve
karakter van het huis demonstreren. Hij wijst er op, dat „het paard in de wieg" een symbool is voor een kroeg van
verdacht allooi. Aan het voorbeeld, dat hij noemt, kan men de vrbb. toevoegen uit De Oude Tijd 1869, blz. 147. De
grote reproductie van de prent, welke Nijhoff {Houtsneden, pi. 17) geeft, laat echter duidelijk zien, dat het een (enigszins
mager) varken is, dat in de wieg ligt. Enklaar vermeldt ( Uilenspiegel, blz. 63), dat Van Lennep en Ter Gouw de oorsprong van het onchristelijk karakter van het paard zochten in de omstandigheid, dat Christus zijn intocht binnen
Jeruzalem op een ezel deed, en dat A. Beets haar meende gevonden te hebben in het vale paard uit de Openbaring
van Johannes. Enklaar zelf denkt aan een combinatie van le cheval Fauvel (een middeleeuws symbool van het bedrog),
het hellepaard en het door de Germanen vereerde ros. Eerder spruit het onchristelijk karakter voort uit de verering
van het paard door de Germanen als vruchtbaarheidssymbool en de ook na de tijd van het heidendom bewaard gebleven erotische betekenis van het dier (zie blz. 71, noot 79).
s
) Zie o.m. Van den Bergh, blz. 329 en 334; S. J. van der Molen. Paardeschedels als afweer. Eigen Volk 1939,
blz. 238. Een 17de-eeuws voorbeeld geeft Hermans (Mengelwerk I, blz. 88).
4
) Rep.: / . d. k. S. N. F . IX, blz. 151 vlgg., Tafel XIII en afb. 105; Van Bastelaer. Estampes, nr 207.
') Rep.: Van Puyvelde, bij blz. 88.
e
) Ph. Minnaert. De Folklore in het werk van Teniers de Jongere. Brabantsche Folklore XVII, blz. 227 vlgg.
') Losse reproducties van Nederlandse tekeningen in Rijksprentenkabinet te Amsterdam, doos Vel-Vet.
·) De Oude Tijd 1874, blz. 266. ') Rep.: Glück. Gemälde, 2te Auflage, afb. 17.
10
) Rep.: Idem, afb. 35. 11) Rep. opgegeven in noot 4 en 5. 1г) Montanus, blz. 60.
" ) Handwtb. VI, 1667. " ) Montanus, blz. 34. " ) Idem, blz. 48.
1
') Middenpaneel van een drieluik met St Antonius, Job en St Hieronymus in het Stedelijk Museum van Schone
Kunsten te Brugge. " ) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 173.
le
) Het Masker van de Wereldt afgetrocken door A. Poiriers. 12de druk. Antwerpen 1688, blz. 97.
" ) Rep.: Städel-Jahrbuch IX, blz. 26, afb. 34.
20
) Zie blz. 141. Afb. 131. Het paard komt, evenals de haan en de molen, voor als embleem van 19de-eeuwse
Nederlandse Vastenavondsverenigingen (Hamer II, nr 5, blz. 6). 21) Zie blz. 203. Afb. 24.
" ) Rep.: J. Sievers. Bieter Aertsen. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Kunst im XVI. Jahrhundert.
Leipzig 1908, Tafel 7.
2Э
) Rep.: Tolnay, pi. 119, a. " ) Rep.: Tolnay, pi. 74.
25
) Tolnay, pi. 107, a. ï e ) Rep.: Tolnay. Bruegel, nr 44.
" ) Rep.: M. J. Friedländer. Lucas van Leyden. Leipzig 1924, Tafel LXXVII. Enklaar (Uilenspiegel, blz. 52)
meent, dat op de houtsnede van het Schip van Sinte Reynuyt „het onchristelijke van de Sinte Reynuytskerk" weergegeven wordt door een paardeschedel, die aan de kerkdeur bevestigd is. De grote rep. die Nijhoff geeft (Houtsneden,
2
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pi. 16), toont echter duidelijk dat de ontvleesde kop een enigszins gerekte koeieschedel met horens is. N u is de runder
schedel in renaissance-rebussen een symbool van de arbeid (C. P. Burger Jr. Het Hieroglyphenschrift van de Renaissance.
Het Boek ΧΠΙ, blz. 273 vlgg.). Dit is hij ook hier, want geen der arbeidschuwende bedevaartgangers betreedt de kerk,
tegen wier deur de schedel prijkt, maar allen gaan zij er vlak naast, naar de tempel waar Sinte Reynuyt vereerd wordt.
··) Rep.: G. J. Hoogewerff III, blz. 130.
гв
) Rep.: O. Fischer. Hans Baldung Grien. München 1939, bij blz. 39. Merkwaardig is, dat ook worstjes en pollepel, symbolen van losbandige pretmakerij, op deze houtsnede afgebeeld zijn.
30
) Rep.: H. Peters. Der Arzt und die Heilkunst in der deutschen Vergangenheit. Leipzig 1900, afb. 3.
31
) Rep.: Rijksbureau, Map met reproducties van tekeningen 8, school van P. Bruegel.
32
) Handwtb. VI, 1667.
38
) Van den Bergh, blz. 278.
" ) Rep.: Ed. van Even. Het landjuweel te Antwerpen in 1651. Leuven 1881, pi. VII.
35

) W. Nit. XII, 1, 70.
" ) Bosch heeft misschien de paardeschedel ook eens als een soort stilleven met symbolische betekenis geschilderd.
Er wordt nl. aan hem een thans verdwenen schilderij toegeschreven, dat een paardeschedel voorstelde (zie Lafond,
blz. 84). Verder doet de onderkaak van een paardeschedel op de aan Pieter Huys toegeschreven allegorische voorstelling
van losbandige Vastenavondpret dienst als prikslee. Zo'n sleetje behoeft niet gefantaseerd te zijn. Glijdende onderstellen van sleden werden althans vroeger wel uit onderkaken van paarden vervaardigd. Zie Handwtb. VI, 1668. Een
sleetje dat gedeeltelijk uit de onderkaak van een paard bestaat, schilderde Hendrik Avercamp (rep.: C. J. Wekker.
Hendrick Avercamp enz. en Bareni Avercamp enz. Zwolle 1933, afb. XXII).

U I T W E I D I N G 13 — D E P O L L E P E L
De pollepel was oudtijds een symbool van het lekkere en overvloedige eten, ja van de onmatigheid
en de verkwisting.
Tobias Stimmer graveerde een vrouw, die een pollepel in een pot wil steken om er lawaai mee
te maken. Volgens een bijschrift wenst zij aldus muziek voort te brengen, welke de gastronomen de
oren streelt ^. In een Bacchusstoet (Duitse gravure uit ca 1580) wordt naast ander keukengerei ook het
object van ons onderzoek meegedragen: symbool van de onmatigheid2). Op Bruegels zogenaamde
Deken van Ronse siert hetzelfde zinnebeeld een luie vetzak 3). Onze landgenoten zeiden vroeger „hij
schept op met de grote lepel of met de grote pollepel" en „de pollepel hangt hem op zijde" van een
verkwister en lichtmis 4).
Het voorwerp is tevens een keukeninstrument, waarmee lawaai gemaakt en zelfs gevochten werd.
Op de genoemde gravure van Stimmer wil de keukenprinses het als muziekinstrument gebruiken en
14de-eeuws Frans houtsnijwerk laat ons woedende vrouwen zien, in wier hand het tot een gevaarlijk
vechtwerktuig geworden is 5). Verder placht de kok van de hertog van Gelre eeñ grote lepel in zijn
hand te hebben, waarmee hij niet alleen proefde, maar ook klappen uitdeelde e ).
Dit alles maakt de pollepel tot een geschikt attribuut van de Vastenavondganger. Op een gravure
van F. Hogenberg en op Bruegels Strijd tussen Carnaval en Vasten behoort hij dan ook tot het keukengerei, waarmee de volgelingen van de Vastenavond gewapend zijn ^. Bruegels schilderij geeft hem
bovendien leunende tegen een ton, waar een rooster op ligt: drie symbolen van overvloedig eten en
drinken 8). Een 17de-eeuwse Franse prent vertoont een dikke Vastenavond, die, op een vette os gezeten,
hem te zamen met vele andere keukeninstrumenten bij zich draagte). Een door Bosch getekende oude
vrouw, waarschijnlijk een Carnavalvierster, heeft er een in de hand10). Reeds eerder zagen wij een
middeleeuwse Vlaamse satire op een speelman, wie men, in plaats van een viool en een strijkstok,
blaasbalg en pollepel (Vastenavondgerei of symbolische voorwerpen?) in handen gegeven heeft ").
Nog bij de huidige Vastenavondpret in Noord-Brabant slaat men wel met een pollepel op een bijenkorf12).
Doch ook andere joügen en vooral narren zwaaien zulk een scepter. In Jeroens Schip met Pretmakers hanteert één der inzittenden een grote houten lepel als roei- of stuurspaan 13). Er steekt er
één uit 'n, op een origineel werk van Bosch teruggaande, doedelzak met pretmakers 14). Vijftiende-eeuws
Engels houtsnijwerk 15), een wellicht naar een origineel van de Utrechtenaar Reeuwich gemaakte
gravure1β), een kapiteelversiering in de St-Laurenskerk te Rotterdam 1 7 ), een Vlaamse tekening uit
het begin van de 16de eeuw 1 8 ), een naar een originele Bosch vervaardigd schilderij met Vastenavondvierders 19) en een tekening van Urs Graf20) geven alle een nar met zo'n voorwerp te zien. En op een
illustratie uit een werk van Thomas Murner wordt er een door een zotskolf gekruist21). Het is niet
onmogelijk, dat men in de Nederlanden bij het gebruik van de lepel door een nar aan een woordspeling
22
dacht. „Polle" betekende in de 16de eeuw nl. zot of nar ). De pollepel was de lepel van een pol(le)!
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Ook dit keukeninstrument werd, doordat het een symbool van onmatigheid, verkwisting, los
bandigheid en dwaasheid was, een attribuut van het duivelse. Zo dient het op een in de trant van
Bosch geschilderd Laatste Oordeel een monnik-duivel als martelwerktuig, terwijl hij, onder een door
2S
een grote trechter gevormd afdak, bij een wijnvat en een drinkkan zit ). Als zinnebeeld van uitspatting
en losbandigheid (men denke aan de heksensabbath) houdt een heks bij Baldung Grien er een in de
24
hand ) .
De pollepels, die marskramers van Bosch, Bruegel en Balten bij zich dragen, dienen waarschijnlijk
26
on eten in te ontvangen, als zij leurende en bedelende langs de huizen gingen ). Misschien is het
2e
voorwerp bij de zgn. Verloren Zoon tevens een symbool van de onmatigheid en de verkwisting ) .
NOTEN
a

э

^ Rep.: Hirth, afb. 1088. ) Rep.: Diederichs II, afb. 1117. ) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 192.
*) Harrebomée II, 16 en 17; zie ook Vanden X Esels, blz. 2: van een verkwister wordt daar gezegd „(hij) schept
op metten grooten lepel, droncken drinckende, vrouwen hanterende, dobbel scholen ( = openbare speelhuizen), closbanen ( = banen, waarop men het klosspel, een zeker balspel, beoefent) ende alle ydelheyt volgende
".
Idem, 5blz. 42.
) Rep.: Wright, afb. 75. «) Van Hasselt I, blz. 150.
') Zie blz. 138. Ten onrechte noemt A. Haberlandt {Zeitschrift für Volkskunde N.F. V, blz. 241) de lepel van een
van Bruegels
Vastenavondgangers: „Sinnbild der häuslichen Gewalt des am Herd schaltenden Weibes".
β
) Duidelijke rep.: Glück. Bilder, 2te Auflage, nr 3. ") Rep.: Alexandre, blz. 60. 10) Zie blz. 518, noot 11.
" ) Blz. 154. ") Van der Ven, afb. 50. Van een pollepel is ook wel sprake in het feestliedje:
En zolang de lepel in de breipot steekt,
Zolang treuren wij nog niet.
"le) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. " ) Aß. 41. 15) Rep.: Wright, blz. 205.
) Rep.: Lehrs. Katalog VIH, afb. 545.
") Rep.: Bakker, blz. 58. 18) Rep.: Popham, XXV, afb. 21. ") Blz. 197. Afb. 36 en 48.
20

) Rep.: H. Koegler. Beschreibendes Verzeichnis der Basler Handzeichnungen des Urs Graf. Basel 1926, nr 115.
) Rep.: Thomas Mumer. Die Mühle von Schwindelsheim. Strassburg Hupfuff, 1515. Herausgegeben von Otto
23
Clemen. Zwickau S. 1910, С IUI. " ) M. fV. VI, 543.
) Rep.: Lafond, bij blz. 38.
21

" ) Rep.: Fuchs. Renaissance

I B , bij blz. 120.

" ) Zie blz. 225.

UITWEIDING

" ) Blz. 225.

14 — D E

VIS

Bij de behandeling van het linkerluik van het Lissabonse tryptichon leerden we de vis in onze taal
en beeldende kunst kennen als een phallussymbool. Hij is echter ook een zinnebeeld van dwaasheid
en losbandig feestvermaak geweest.
Wel was en is de vis een bekend voedingsmiddel tijdens de Vasten, maar toch beschouwden ook
pretmakers en narren hem als een hunner attributen.
Nog in het einde van de vorige eeuw zette men in sommige plaatsen van de provincie Limburg
op de eerste dag van de Vasten het feestvieren voort. Men ging dan in de herbergen de haring bijten
of rijden, d.i. een haring die aan een koord opgehangen was, de kop afbijten. Aan dit vermaak paarde
1
zich grote losbandigheid ).
Ook in het 16de-eeuwse Duitsland werden nog op die dag de bloemetjes buitengezet. Dan
amuseerde men zich o.m. met het ronddragen van een haring op een stang 2 ). En reeds in de middel
eeuwen was te Geeraardsbergen op de eerste Zondag van de Vasten een feest in zwang, waarbij o.a.
haringen uitgedeeld werden 3 ) . In 1837 nog moest daarbij de pastoor de inhoud van een beker, waarin
een visje zwom, geheel in zijn maag doen verdwijnen.
De Vastenspijs haring — in Limburg bestond op de eerste dag der Vasten op vele plaatsen het
hoofdgerecht uit deze vis en witte bonen 4 ) — kwam aldus in de sfeer van het losbandig feestvermaak en
werd mede tot een symbool van de Vastenavondpret. In de 15de en 16de eeuw verzamelden de Neurenbergse „Schönbartläufer" op Vastenavond haringen 5 ). In Venlo droeg men op de eerste dag van het
Carnaval een haring rond e ).
Het voortgaan met de pret op de eerste dag van de Vasten was er echter niet alléén de oorzaak
van, dat een vis een attribuut van feestgangers werd. In het einde van Februari staat de zon in het teken
van de Vissen. Daarom schrijft Fischart: „lm Hornung (d.i. Februari) . . . . die Sonn . . . . hat vom
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Wassermann Fisch gekaufft, darob jederman zum Narren wird, und Fasznacht hält, auch wol viertzig
Tag an den Fischen zu zehren h a t . . . . 7 )." Hieruit mag men concluderen, dat Fischart de vis niet alleen
als een Vasten-, maar ook als een Vastenavondsymbool kende en dat hij verband legde tussen deze
laatste symboliek en de stand van de zon in Februari in het teken der Vissen. Deze zonnestand zal
mede een oorzaak van het ontstaan van genoemde zinnebeeldige betekenis zijn geweest.
De vis (en niet alleen de haring) ontmoet men meermalen als Vastenavonds- en dientengevolge
in 't algemeen als pretmakersattribuut. Ter gelegenheid van het Carnaval maakte in het jaar 1538 de
Zottenkoning uit de Veldstraat te Gent bekend, dat hem elk jaar een karper en een emmer mosselen
zouden aangeboden worden e ). De allegorische voorstelling van Vastenavondpret, tevens een kwelling
van de Heilige Antonius, welke misschien door Pieter Huys geschilderd is, toont een vis naast een
paardeschedel9). De pretmakers in het ei10), de mossel ") en het schip1Z) hebben een vis bij zich ia ).
Dit alles maakt dat bij ons soms een vis als symbool van de zotheid fungeert. Met pekelharing
werd oudtijds een potsenmaker aangeduid14) en in de gemeenterekeningen van Grammont, die uit
het eind der 15de en het begin der 16de eeuw dateren, heeft iemand naast enige narrekoppen vissen
getekend 1β ). Een grapje op 1 April noemde men in Vlaanderen wel een Aprilvis 1 β ). En is het verder
niet merkwaardig, dat alver zowel een zot als een soort witvis aanduidt 17 ), dat schelvis ook voor
„snaak" staat 18 ) en dat wittinc of witinc, in de zin van appel een zinnebeeld van de dwaasheid zijnde,
tevens een halve geleerde en een wijting (soort schelvis) betekent19)? Moet men derhalve de remedie
om „Raserny int Hooft" te genezen door de patiënt „Seelten levendich ghespouwen 20), of Roggen"
onder de voeten te bindenai) verklaren uit de leer der sympathie?
Het feit dat de vis een onkuis symbool en een zinnebeeld van dwaasheid en losbandigheid zijn
kon, maakte hem tot attribuut van heksen en tovenaars. Als zodanig komt hij nl. voor op de aan
Gerritsz. Hessels toegeschreven Heksensabbath22).
Een symbool van de onmatigheid, voortspruitende uit zijn functie als pretmakersattribuut, is hij
waarschijnlijk op het middenpaneel van Bosch' Hooiwagen-tryptiek, waar hij aan een tak hangt,
welke als spit dient. Een varkenskop (zinnebeeld der zwelgzucht) 23) wordt er aan gebraden boven een
vuurtje. Een grote ketel (eveneens zinnebeeld der zwelgzucht) M) staat, en een hond (waarschijnlijk een
symbool van de vraatzucht) ligt erbij 25).
Het spreekt vanzelf, dat vissen in de beeldende kunst ook wel als symbolen van de Vasten voorkomen. Als zodanig liggen zij op Bruegels Strijd tussen Vasten en Carnaval2e) en hangen zij aan de
gordel van een 17de-eeuwse Franse Vastenfiguura7). Ook de vis, die op de St-Antoniustemptatie van
Huys vóór de heilige hangt, is wel zo'n symbool. Vier varianten van een Vastenavondgezelschap (het
verdwenen origineel werd door Van Aken vervaardigd) tonen ons vissen, waarvan waarschijnlijk alleen
die, welke een vrouw (de Vasten?) op een tafel draagt en die, welke door een vrouw schoongemaakt
wordt, Vastensymbolen zijn 28). De grote vis, welke te zamen met worsten en een kruik tot de buit
van een bedelmonnik behoort, heeft met de Vasten niets uit te staan, zoals de worsten, de bier- of wijnkruik en de draakachtige duivel, die in de lucht zweeft, bewijzen 29). De vis is hier integendeel een zinnebeeld van losbandigheid.
Het is merkwaardig dat de vis, evenals het ei en de mossel, de combinatie van Vastenavondspijs,
onkuis symbool en Vastenspijs te zien geeft.
Door het voorafgaande zal het duidelijk geworden zijn, dat men in de vis van Bosch' visschip
op het Lissabonse drieluik een zinnebeeld van losbandig feestvermaak kan zien.
NOTEN
^ Welters, blz. 32. *) Schultz, biz. 415; A. Fahne. Der Carnevai mit Rücksicht auf verwandte Erscheinungen.
Köln und Rom 1854, blz. 117.
*) P. van Duyse. De Vastenavond/eest te Geeraerdsberge. Belgisch Museum I, blz. 176; V. Fris. Het groot-vastenavondfeest te Geeraardsbergen. Volkskunde XVIII, blz. 138. 4) Welters, blz. 32. 6) Drescher, blz. VIIL
*) P. L. J. M. A. Müller. Carnaval-viering te Venia in de vorige eeuw. Eigen Volk V, blz. 3.
Ó J. Fischart. Aller Practick Groszmutter. ed. J. Scheible. Das Kloster VIII, blz. 625.
i) De Potter. Gent IV, blz. 10. ·) Zie blz. 141. Afb. 131. I0) Rep.: Tolnay, pl. 116, с Hij ligt op een rooster.
" ) Zie blz. 198. Afb. 39. " ) Blz. 193. Afb. 35.
" ) Op de houtsnede van Sinte Reynuyt (zie het fragment in NijhofF. Houtsneden, pl. 16) vereren bedevaartsgangers de zogenaamde heilige, die als een dronkaard voorgesteld is. Recht zit een monnik achter twee grote wijnvaten
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met een kruik in de hand. Een snoer, waaraan vissen vastgemaakt zijn, draagt hij bij wijze van bandelier. Uit het
gedicht dat bij de houtsnede hoort, kunnen op de monnik alleen de woorden slaan:
Waer sidij capiteynen van dues aes ( = berooide aanvoerders)
Diet te aventueren plech also cloeck ( = Die zo stoutmoedig een kans placht te wagen)
Ende nu goet chier maect met broot ende caes ( = eten van een bedelaar)
Daer ( = terwijl) ghi in wijn pleech ( = placht) te sieden uwen snoeck.
De laatste regel zou de vissen, de kruik en de vaten moeten verklaren. De vissen lijken echter niet veel op snoeken,
eerder op haringen. Heeft de dichter het afgebeelde wel begrepen? Zijn de vissen hier wellicht ook symbolen van
losbandige pretmakerij? Enklaar {Uilenspiegel, blz. 49 vlgg.) behandelt de vissen niet. Bij Bosch' mossel hangt een vis
in een boom. Staat dit in verband met het gezegde „Hij zal den schelvisch in de boomen vangen", d.i. een dwaas
en dom ding doen (H. G. Bohn. A Polyglot of Foreign Proverbs comprising French, Italian, Dutch etc. London 1857,
blz. 327)? Men vergelijke dit met de 16de-eeuwse verwensing: Ick hadde veel liever datse waren //Int bosch daer den
harinc1 4 wort ghevanghen {Van den Dale : De
Stove, vs 300 vlg.).
) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 26. 15 ) Van der Straeten I, blz. 46.
1
") J. Stinissen. Oude Vlaamsche Volksvermaken. Antwerpen z.j. (1908), sub April: geen paginering. Vgl. het
Franse poisson d'avril.
") W. N. T. II, 1, 314 vlg. 1β) W. N. T. XIV, 408.
") M. W.20 IX, 2725; Van Styevoort, г. LXXXV, 40; г. ССХХШ, 46; Ts. XIX, blz. 58; XXI, blz. 90; Leuv. B.
IV, blz.
328. ) overlangs opengesneden.
al
) Het Schat der Armen etc. Opera Heym. Jacobi etc. Haerlem 1632, blz. 123. 2S
aa
) Rep.: Rijksbureau. Map met rep. van tekeningen 8, school van P. Bruegel. ) Zie blz. 49.
"ae) Blz. 180. " ) Rep.: Baldass, nr 36. a e ) Rep.: Tolnay. Breugel, afb. 23. a ') Rep.: Alexandre, blz. 60.
) Zie blz. 197. Voor de betekenis van de vis aan de stok van Bosch' Christophorus ziemen blz. 231.
" ) Zestiende-eeuwse kopergravure van Franz Brun. Rep.: Diederichs I, afb. 204.
UITWEIDING

15 — D E

KORF

Uit de volgende beschouwing zal blijken, dat Bosch en anderen de korf als een symbool van de
zwelgzucht afbeelden. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit, dat korf vroeger ook maag
en buik betekende ^ . Het Antwerps kent deze betekenis nog heden 2 ) en Kiliaen vertaalde korven en
inkorven (d.i. in een korf doen) door in ventrem immittere, devorare 3 ). Het Middelnederlandse buuc
werd zowel voor buik als voor bijenkorf gebruikt 4 ). Vandaar dat men meestal een bijenkorf als symbool
aantreft, bijv. als men bij de Vastenavondpret in Brabant met een pollepel op een bijenkorf slaat s ). Enige
voorbeelden vindt men ook in de Duitse kunst, hetgeen begrijpelijk is, daar „korben" essen betekenen
kan e ).
Op een Duitse voorstelling van het wapen der zwelgzucht dient een bijenkorf, waar een nar met
wijnkan en kruik uit oprijst, als helmteken 7 ) .
Zwelgzucht gaat gepaard met verkwisting. Verkwisting maakt de mens arm 8 ).
Een oude vrouw, waarschijnlijk een koppelaarster, en een speelman slaan op een ontbloot achter
werk, waaruit vogels vliegen 9 ). Zij „slaan ze door de billen", d.w.z. ze lappen hun penningen er door.
De aard dier verkwisting wordt aangeduid door de bijenkorf, waaruit het achterste te voorschijn komt:
zij sparen het verdiende geld niet, maar geven het uit aan overdadig eten en drinken.
Een naakt, mismaakt wezen (een bedelaar, want naaktheid wijst op armoede) met duivelvleugels
draagt op zijn hoofd een trechter (symbool der verkwisting), terwijl zijn benen in een bijenkorfsteken 10 ).
Op een Jobsvoorstelling gaan hoofd en bovenlijf van een arme luitspeler (hij speelt met zijn naakte
benen) geheel schuil in een bijenkorf 11 ).
Naakt is ook het zichtbare been, dat tot een duiveltje behoort, wiens door ijzeren handschoenen
beschermde armen door een bijenkorf dringen, die het lichaam tot de dijen bedekt houdt 1 2 ). De handen
omklemmen een lang mes, terwijl de korf ter hoogte van de buik door een pijl doorpriemd wordt.
Het naakte been steekt in een wit stuk bot: de vergrote verharding van een bedelaarsstok 1 3 ). IJzeren
handschoenen en lang mes wijzen op de vechtlust van de ruwe landloper.
Onder de arme drommels, die de spot drijven met onderdelen van de wapenrusting van een ruiter,
torst er één een bijenkorf, die hoofd en romp onzichtbaar maakt 14 ). Hanenveren, zwaard en sporen
zouden er op kunnen wijzen, dat we hier met een gewapende zwerver te doen hebben, die er alles doorlapt. Op de gravure van het Laatste Oordeel steekt een naakt duiveltje zijn hoofd in een bijenkorf,
waardoor een pijl steekt. Ook op deze korf prijken grote veren 15 ).
Een klimmend naakt ventje, dat zijn hoofd in een bijenkorf steekt, maakt deel uit van een StAntoniustemptatie l e ) .
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Satan tracht de kluizenaar en de heilige op Jeroens Christophorus schrik aan te jagen door een
bijenkorf, waar een naakt kereltje naar toe klimt, een symbolische voorstelling van de zwelgzucht,
welke arm maakt " ) .
Het naakte schooljongetje, dat Bruegel in een bijenkorf laat kruipen, is een broertje van Bosch'
bedelkind met het bord met pap op zijn hoofd18).
Hoofd en bovenlijf van een ander naakt ventje verdwijnen eveneens in een bijenkorf19). Uit zijn
anus komt een stok, waarop een uil zit, die door vogels aangevallen wordt (symbool van de lichtschuwheid).
Op alle hierboven behandelde afbeeldingen steekt een persoon een gedeelte van zijn lichaam in
een bijenkorf (zinnebeeld van de zwelgzucht). In de middeleeuwen en de 16de eeuw noemde men zulk
een korf ook buik. De kunstenaar wil met zijn voorstelling waarschijnlijk zeggen, dat de man „de
buik vult".
Elders draagt een naakt kereltje geen bijenkorf, maar een gewone mand of korf over het hoofd !!0).
Een pijl gaat door korf en buik. Een vogel pikt in zijn achterwerk21). Het mannetje „vult de korf".
We zagen reeds, dat dit voorwerp ook buik betekende. Het Antwerps dialect kent „zijne(n) korf goed
vullen", in de zin van overvloedig eten22).
Nu begrijpen wij ook de volgende compositie van Lucas Cranach23). Rondom het hoofd van een
schamel geklede man, die een wijnglas en enige drinkkannen bij zich heeft en een krans van twijgjes
om het hoofd draagt, gonzen bijen: de man is tot een korf, een buik, geworden.
Een Duitse houtsnede, een allegorisch gegeven tournooi voorstellend, toont ons een man, die een
bijenkorf als helm draagt24). Een narrenkap hangt hem over de schouder, zijn helmteken is een worst,
de zot rijdt op een kreeft26), en een haas loopt achter hem.
Op de beide geschilderde varianten van Pretmakers in een Ei herbergt een omgekeerd opgehangen
bijenkorf allerlei etenswaren 27). Dit motief zal wel samenhangen met uitdrukkingen als „uit de volle
korf eten" 28) en „léven uit de(n) korf zonder zorg" 2e), welke „de boel opteren, leven zonder zorg en
kommer" betekenen.
Bosch tekende een pretmaakster (waarschijnlijk een Vastenavondvierster) met een bijenkorf,
waarin een bier- of wijnkruik staat, op het hoofd 30). Haar vriendin draagt een gevlochten korfje met
een hengsel er aan op hetzelfde lichaamsdeel. Aan de gordel van een der satellieten van Bruegels Vastenavond hangt eveneens zo'n korfje 31). Ook heeft op een Nederlandse houtsnede een „varende" met een
lodderhout er één bij zich 32). Wat is de zin van deze kleine korfjes? Zijn het etenskorfjes en hebben
ze bij de Vastenavondgangers dezelfde symbolische betekenis als de bijenkorf en de mandkorf 33)?
Zijn ook de met stokken en deksels van manden gewapende mannen, die door Jan Verbeeck getekend
werden en wier hoofden met bijenkorven bedekt zijn, Vastenavondvierders 3*)?
Een Vastenavondganger S5) en een nar, die de Kermis van St Joris bezoekt 3e ), hebben het hoofd
door de bodem van een mand gestoken. Is de mand hier een voorwerp uit de keuken, zoals trechter,
blaasbalg, pollepel e.d., door pretmakers gebruikt om zich toe te takelen? Heeft hij ook nog een zinnebeeldige betekenis? De bodemloze mand of korf komt bij ons en vooral in Duitsland als symbool van
afwijzing voor37). Willen de dragers van de kapotte manden voor de grap te kennen geven, dat zij
in iets niet geslaagd, dat zij sukkelaars zijn? Liever denke men aan een gezegde bij Sartorius: „Der
bedelaren hand is ene bodemloze mand", waar het motief een zinnebeeld is van de verkwisting 38 ).
Wij gaven vele voorbeelden van de bijenkorf als symbool van de zwelgzucht 39). Heeft hij in sommige
dezer gevallen ook een onkuise bijbetekenis? Ontegenzeggelijk komt hij in de middeleeuwen als dubbelzinnig symbool voor. Een Frans getijdenboek uit het midden der 14de eeuw vertoont twee miniaturen,
die realistisch en symbolisch de paringsdaad weergeven 40). In het laatste geval ziet men een man met
ontbloot onderlijf door een bijenkorf kruipen. Het Ambraser Liederbuch heeft Körbleinsmeid in de
betekenis van meretrix 41). En in een soort halve korf, die men blijkens Bruegels zgn. Deken van Ronse **)
wel tegen een muur bevestigde om er iets in te bewaren, stak Bruegel op zijn Luxuria een meitak.
Bij de mannetjes met het mes en de vogel steekt een pijl door de buik van het kereltje èn door de
mand (korf) of bijenkorf. Ook hier heeft Jeroen het woord bout woordspelend gebruikt 43). Dit betekent
nl. ook poot van een geslacht stuk vee of wild, of van gevogelte 44). De gebraden bout was in de 16de
4Б
eeuw een geliefde spijs van doordraaiers ). Bij de twee mannetjes steekt dus een „bout" in de buik
en in de korf. Wij zagen reeds, dat korf ook maag of buik betekende en begrijpen nu, waar de armoed169

zaaiers hun geld aan uitgegeven hebben. Bij hen is de bout (pijl, vlees) door de buik gejaagd *e) ! Waar
schijnlijk moet men ook aan de uitdrukking denken, welke Cats geeft: „Hij heeft de bout ( = pijl)
in het lijf", d.w.z. het is met hem gedaan 4 7 ). Het ventje trekt de pijl er niet uit, d.i. „Ну houd hem
't yzer in den buik", wat betekent: hij helpt hem (in dit geval zich zelf) niet uit de zwarigheid 4 8 ). Bout
heeft in de 16de eeuw trouwens ook de betekenis van verlopen kerel 4 e ).
Op de gravure steekt de bout alleen in de bijenkorf.
NOTEN
1

) De buik wordt vaak met de zwelgzucht in verband gebracht. Vgl. buikbeest = zwelger, buikdienaar = lekker
2
bek (W. N. T. III, 1, 1749) en zie blz. 117. ) Cornelissen en Vervliet III, 1838; W. N. T. VII, 5640.
a
4
) „in de buik zenden", verslinden. ) M. W. I, 1485; zie ook W. N. T. III, 1, 1746. «) Van der Ven, afb. 50.
e
) D. W. V, 1805. ') Rep.: E. F. Bange. Peter Flötner. Leipzig 1926, Tafel 16.
') N.B. De bijenkorf is van stro gemaakt en stro is soms een symbool van de armoede: een ander Duits
wapenschild van een doordraaier vertoont een helmteken van stro. De verklaring is volgens een bij'schrift: „Seyn
güt nympt zuo wie Haber stro". H. Röttinger. Erhard Schön und Niklas Stör. Strassburg 1925, Tafel IX. De 15de- en
16de-eeuwers zullen bij het zien van de korf, die de tot armoede leidende zwelgzucht symboliseert, zeker ook
gedacht hebben aan korf in de betekenis van bedelkorf (W. N. T. VII, 5638). Afbb. van bedelkorven: Lafond,
bij blz. 94; Van Bastelaer. Estampes, nr. 134. ·) Tekeningen van Bosch. Zie blz. 188 vlg. 10 ) Tekening van Bosch.
Rep.: Tolnay. pi. 107, a.
11
) Schilderij van een imitator van Bosch. Rep.: Lafond, bij blz. 32. 12) Middenpaneel Laatste Oordeel-tryptiek. Rep.: Tolnay, pi. 62. " ) Zie blz. 74. ") Blz. 201. A/b. 43. " ) Rep.: Tolnay, pi. 112. l e ) Schilderij van
P. Huys. A/b. 131. ") Zie blz. 233. 1B) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 27. Zie Bosch, blz. 86.
") Op het relief van Bosch, Heilige Hieronymus (Venetië). Rep.: Tolnay, pi. 58.
,0
) Tekening van Bosch. Rep.: Tolnay, pi. 103, a. a i ) Symbool van de armoede. Zie blz. 173 vlg.
**) Cornelissen en Vervliet III, blz. 1838. 2a) Rep.: F. Lippmann. Lucas Cranach. Berlin 1895, blz. 16.
" ) Rep.: Bilder-Katalog, nr 136.
" ) De kreeft is hier een symbool van de achteruitgang, vgl. D. W. V, 2128: „der thor bessert sein leben wie der
krebs seinen gang"; Handwtb. V, 449; R. Schmidtbauer. Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in der StaatsKreis- und Stadtbibliothek Augsburg. Strassburg 1909, afb. 21. In Brandt's Stultifera Navis, Lyon, Jacques Sacon,
1498, rijdt een nar op een kreeft (rep.: André Blum. Les origines du livre à gravures en France. Paris-Bruxelles 1928,
pi. LXXIII).
") De haas is hier een zinnebeeld van de dwaasheid. Vgl. D. W. IV, 2, 528: „er ist mit einem hasen überzogen
und mit einem narren gefüttert". ") Rep.: Tolnay, pl. 116, с en afb. 40. " ) W. N. T. VII, 5638.
" ) Cornelissen en Vervliet I, blz. 698.
"O Rep.: Tolnay, pi. 103, a. Aan deze afbeelding is verwant een fragment van een aan Huys toegeschreven StAntoniustemptatie. Rep.: Apollo. Chronique des beaux-arts. 1942, nr 14, blz. 12.
" ) Rep. Tolnay. Bruegel, afb. 24. »·) Thuys der fortunen. E, 4 г .
·*) Van Gils geloofde (M. В. К. XX, blz. 108), dat de korf op het schilderij van Bruegel wil zeggen, dat de man
een korfdrager, d.i. een vleier, mooiprater is.
**) Rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, nr 219.
'*) Adriaen Pietersz. van de Venne. Optocht van Vastenavondvierders in een dorp (1625). Rijksmuseum nr 2497.
" ) Rep.: Van Bastelaer et G. H. de Loo, bij blz. 262.
" ) Zie Stoett. Spreekwoordenboek I, blz. 497; W. N. T. VII, 5637 en IX, 184; D. IV. V, 1800.
ae
) Sartorius, S e c , V, 99; W. N. T. III, 1, 46.
8e
) In onze beeldende kunst heeft de bijenkorf nog andere zinnebeeldige waarden. Op Bruegels Strijd tussen de
Vastenavond en de Vasten draagt laatstgenoemde, een lange, magere vrouw, als hoofddeksel een bijenkorf, die afwijkt
van het gewone type (rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 23; een dergelijke korf dient een aap als hoed op een miniatuur,
rep.: J. Destrée et P. Bautier. Les Heures dites Da Costa. Bruxelles 1924, pl. VIII). De bijenkof is hier een symbool
van spaarzaamheid en naarstigheid (zie W. N. T. II, 2, 2565). Het platte korfje, dat P. Breugel de Jonge de Vasten
op het hoofd plaatste (rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, nr С 17), heeft echter niets met de bijen te maken. Het
zelfde mandje ligt op Bruegels Strijd op de kros van de Vasten. Er hebben wellicht krakelingen en koeken in gezeten
(rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 23). De bijenkorf, die Bruegels Spes op het hoofd draagt, is volgens Van Gils (III, blz. 27)
een opzettelijke vergissing van de tekenaar en moet eigenlijk een zgn. ankermand zijn. Aan de juistheid van de7e
hypothese valt te twijfelen, daar ook de Hoop van Vogtherr een bijenkorf als attribuut heeft (rep.: Van Marie. Allégories, fig. 69). Een waarschijnlijk 17de-eeuws uithangbord beeldt een man af, die in een bijenkorf valt. Met deze voorstelling wordt de uitdrukking „In den zoeten inval" bedoeld (Van Lennep en Ter Gouw II, blz. 16). Ook op enige
miniaturen treft men bijenkorven aan, waarschijnlijk zonder symbolische betekenis. Ze dienen als helmen van mannen
die, op rammen gezeten, een steekspel nabootsen (rep.: Byvanck en Hoogewerff II, afb. 160; vgl. met deze afb. een
dergelijke miniatuur uit: Durrieu. Charles le Téméraire, pi. XI, 8; en de 16de-eeuwse tekening van boeren, die een
tournooi parodiëren: Maeterlinck. Peinture, afb. 201) en als vechtwerktuigen in de handen van een man en vrouw, die
bovendien met stokken gewapend zijn (rep.: L. Delisle. Les Heures dites de Jean Pucelle. Paris 1910, blz. 50).
40
) Rep.: Les Heures de Marguerite de Beaujeu. Paris 1925. Avertissement par Mme Th. Belin.
" ) D. W. V, 1806.
*') Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 192. Tolnay's mening (blz. 70, noot 125), dat Freidank de bijenkorf in
onkuise zin kende, is onjuist. Men leze de bewuste passage in W. Grimm. Vridankes Bescheidenheit. Göttingen 1834,
blz. 55 (caput 20), vs 13—18.
" ) Zie blz. 57. " ) W. N. T. III, 1, 758. «·) Zie blz. 99.
4e
) Vgl. door de buik jagen = verbrassen, W. N. T. III, 1, 1741 (De Brune).
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" ) W. N. T. Ill, 1, 754. " ) Tuinman II, biz. 98.
" ) W. Ν. Τ. Ill, I, 751. Het is goed mogelijk, dat dientengevolge de pül bij Van Aken soms ook een symbool
van de losbandigheid is of de drager typeert als een verlopen kerel. Zie blz. 24, 57, 188 en 203 en vergelijk de pijl
door de hoed van de vraat op de Gula van de Tafel der Zeven Hoofdzonden (rep.: Tolnay, pi. 4, b), door de laars
van een krijgsknecht op de Ecce Homo te Frankfurt (rep.: Tolnay, pi. 12), door de hoedrand en de hoofddoek van
soldaten op de Doornenkroning (Escoriaal, rep.: Tolnay, pi. 95; National Gallery, rep.: Tolnay, pi. 94), als wapen
van een duivel op het Laatste Oordeel te Wenen (rep.: Tolnay, pi. 66), en door de lichamen van zondaren, die door
duivelen gemarteld worden (Laatste Oordeel te Wenen, rep.: Tolnay, pi. 66; Schip als martelwerktuig, rep.: Tolnay,
pi. 108). Op de Hekeling van Vastenavondpret, tevens een St-Antoniustemptatie, van Pieter Huys komt een pijl als
pretmakersattribuut voor (e/b. 131).

U I T W E I D I N G 16 — D E B L A A S B A L G
De blaasbalg komt in de beeldende kunst en de taal der Nederlanden veelvuldig als symbool voor.
Omdat hij alleen met lucht gevuld is en wind voortbrengt, werd hij tot een zinnebeeld eensdeels
van leeghoofdigheid, domheid en dwaasheid, anderdeels van snoeverij en hoogmoed.
Zo heeft op een waarschijnlijk Zuidnederlandse miniatuur uit de tweede helft der 15de eeuw een
de fluit bespelende aap er zijn hoofd in gestoken ^. We hebben hier met een bespotting van een leeghoofdige, domme speelman te doen. Op een aan Bosch toegeschreven tekening van een feestvierend
gezelschap, misschien Vastenavondvierders, houdt een vrouw hem boven het hoofd van een ander2).
Het is niet onmogelijk, dat hij hier een Camavalsattribuut is 3), maar het lijkt waarschijnlijker dat de
tekenaar er mee te kennen wilde geven, dat het hoofd van de bespotte dame slechts met lucht gevuld is.
De pretmakerssfeer doet ons hier ook aan een symbool van de dwaasheid denken en dit brengt ons tot
de volgende gevallen.
In de stoet, welke bij de intocht van Johanna, de vrouw van Philips de Schone, in 1496 binnen
Brussel, aan de vorsten voorafging, reed een nar mee, die in zijn rechterhand een blaasbalg droeg 4 ).
En op het landjuweel te Antwerpen (1561) zat de zot van de LeUkens wten Dalen uit Leeuwen in een
rolwagen op twee zulke instrumenten, welke geluid gaven 6). Ook in het 16de-eeuwse spreekwoord:
„de gek is bij de blaasbalg gekomen" e), en als illustratie in een boek van Thomas Mumer ^ is hij een
symbool der dwaasheid.
Hij is vermoedelijk een zinnebeeld van het snoeven op een 14de-eeuwse Vlaamse miniatuur, die
een krijgsman vertoont. Een blaasbalg heeft de plaats ingenomen van zijn helm, welke de man in zijn
hand houdt 8 ). Misschien is hij dit ook op een miniatuur uit de Grandes Heures du duc de Berry, waar
een bisschop met leeuwenpoten zijn mijter ermee verwisseld heefte). Bredero gebruikt het woord
blaasballig in de zin van pocher, opsnijder10). Nauw verwant aan deze symbohek is die, welke men
aantreft op een tekening uit een 14de-eeuws Frans handschrift11). Daar wordt het instrument door de
Hoogmoed gedragen.
Omdat genoemd voorwerp een keukengereedschap, waarmee men lawaai kon maken, en een
symbool van de dwaasheid was, werd het tot een Vastenavondattribuut en dientengevolge tot een
zinnebeeld van de losbandigheid.
Waarschijnlijk Vlaams houtsnijwerk, uit de 14de eeuw, vertoont ons twee vrouwen, die in een
keuken aan weerskanten van een ketel zitten, terwijl ze hun dispuut kracht bijzetten met een blaasbalg
en een pollepel12). Is hij hier waarschijnlijk nog alleen een stuk keukengerei, hij is als zodanig in de
volgende gevallen duidelijk in de sfeer van de Vastenavond gekomen.
Bosch tekende een Vastenavondvierster, die er een dansje mee maakt13), en gaf het aan één der
Camavalsgasten, die in een zaal aan het feesten zijn 14). Een vrouw met een blaasbalg maakt deel
uit van een 16de-eeuws Carnavalsgezelschap, dat de gezelligheid binnenshuis zoekt15). Hogenberg gaf
1β
een der aanhangers van de Vastenavond het voorwerp als wapen ). Op een tekening van Jakob de
Gheyn speelt een gemaskerde Vastenavondganger er met een tang op 1 7 ). Een andere 17de-eeuwse
18
Carnavalsvierder steekt er elders zijn hoofd in ). Misschien nemen ook de monnik, die een begijntje
1β
laat dansen, terwijl hij met een spinrokken over een blaasbalg strijkt ), en een oude man, die er met
20
een tang muziek op maakt ), deel aan het feest vóór de Vasten. Worden in een hem bij wijze van
viool hanterende aap en in een man met „vleugeloren", die er met een pollepel op speelt ^ , Vastenavondvierders gehekeld?
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Een der pretmakers in Jeroens mosselschelp tokkelt er op 23 ). Is het instrument hier wellicht
symbolisch bedoeld? Dit is stellig het geval met de mossel. Het zou hier een zinnebeeld van de dwaasheid
of de losbandigheid kunnen zijn, maar het kan ook — zoals wij straks zullen zien —, evenals de mosselschelp, een dubbelzinnige betekenis hebben.
Door de Carnavalspret wordt de blaasbalg een zinnebeeld van de losbandigheid. Daarom liet
Jan Sadeler (tweede helft 16de eeuw) een persoon, die er met een tang op speelt, deel uitmaken van
een symbolisch-satirische voorstelling van genoemde ondeugd M ).
Omdat men er vuur mee opstookt, werd hij tot een symbool van tweedracht en twist. Zo droeg
bij de Heilige Besnijdenis Ommegang van 1561 te Antwerpen de „Beroerlykheid" hem als hoofddeksel 26), gebruikte Vondel het woord blaesbalg in de zin van twiststoker 2e ) en geeft Bauwen's bewerking van Ripa's Iconologia hem als zinnebeeld der tweedracht 27 ).
Bruegels Alchemist heeft zijn berekeningen op blaasbalgen gemaakt, hier zinnebeelden van de
onzekerheid en onbetrouwbaarheid, omdat zij niet massief, maar met lucht gevuld zijn: 's mans calculaties komen niet uit 2 8 ). Waarschijnlijk heeft de blaasbalg deze betekenis ook in een uitdrukking, welke
Bruegel op zijn Temperancia in beeld bracht 2e ). In de rechter benedenhoek schrijft daar een armoedig
geklede vrouw een rekening op een blaasbalg en een dito man een nota op een vel papier. Tegenover
hen zit een welgestelde burger, die het geld dat hij schuldig is, klaar legt. Men moet hier denken aan
een uitdrukking, welke Dirck Pietersz. Pers te pas bracht: „Datse in plaets van g e l d e . . . . hem zijne
reeckeninge schilderden op een blaesbalg en bloot papier" 30 ). De man en de vrouw „schilderen" de
rekening, die ze voldoen moeten, op „een blaesbalg en bloot papier", d.w.z. ze betalen niet. Hun
vis-à-vis doet dit wel. Hij symboliseert het maat houden bij het doen van uitgaven: hij koopt niet meer
dan hij betalen kan 31 ).
De blaasbalg op Bruegels Avaritia heeft waarschijnlijk geen zinnebeeldige betekenis, maar zorgt
voor de luchtverversing in een symbolisch weergegeven mijn ^ ) .
Omdat de blaasbalg wind in iets blaast, werd hij tot een attribuut van kwaad inblazende
duivelen 3 3 ).
Voorts was hij in de Nederlanden een vagina-symbool. Verscheidene 16de-eeuwse gravures en
schilderijen behandelen het onderwerp van de „hersteller van blaasbalgen" 31 ). Ook op een tekening
uit de tweede helft der 16de eeuw treft men deze voorstelling aan № ) . Daar vraagt een oude vrouw
aan een reparateur of hij de blaasbalg van haar nicht wil maken met de woorden:
Meester zoe bid ick dan Voer myn nicht
haren blaesbalch en is oock niet dicht.
De man geeft een weigerend antwoord:
Dit oude Meer 3 e ) is drooghe en Verrompen 3 ' )
ick en ben niet leech 3 8 ) om dat te verpompen 3 9 ) .
Een Spaanse collectie bevatte oudtijd een aan Van Aken toegeschreven schilderij, dat de titel droeg
van „de koopman in blaasbalgen" 4 0 ). We hebben hier waarschijnlijk met hetzelfde onderwerp te doen.
Als het schilderij werkelijk van Bosch was, mag men aannemen, dat de jongere voorstellingen op het
werk van die schilder teruggaan.
Ook op een aan het oeuvre van Jeroen verwante tekening komt hij in verdachte zin voor ^ ) . Een
dronken vrouw en een krijgsman zitten in een schil, waar een doornachtige twijg doorheen gaat. Aan
die tak hangt een blaasbalg. We zagen reeds, dat schil met inhoud en doorn kan duiden op het erotische
„vechten".
De aanwezigheid van het bordeel en de tak op het Lissabonse drieluik maakt het aannemelijk,
dat ook daar een sexueel symbool bedoeld is 4 2 ) .

NOTEN
!)
De Laborde, pi. XLII. *) Rep.: Baldass, nr 127. Afb. 42. ') Zie beneden.
4
) M. Hermann.
Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Berlin
1914, blz. 369. 6) Schotel. Rederijkers I, biz. 245.
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·) Gemeene Duytsche spreekwoorden: Adagia oft Proverbia ghenaemt etc. Gheprent toe Campen etc. by my
Peter Warnersen
1550, biz. 118.
') Thomas Murner. Die Mühle von Schwindelsheim. Strassburg Hupfuff, 1515. Herausgegeben von Otto Clemen.
Zwickau S. 1910, Avv.
8
) Rep.: Ε. G. Millar. The Luttrell Psalter (ca 1340). London 1932, pi. 66. Vgl. Maeterlinck. Peinture, biz. 135;
Wright, afb. 68.
*) Rep.: Fondation Eugène Piot. Monuments et mémoires publiés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres
sous la direction de G. Perrot et R. de Lasteyrie etc. T. III. Paris 1896, blz. 80.
10
) De werken van G. A. Bredero. Ed. J. ten Brink, H. E. Moltzer etc. Amsterdam 1885—1890. Dl II, blz. 316.
" ) Rep.: Champfleury, blz. 35.
") Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. HO; vgl. Wright,
afb. 75. 13) Rep.: Tolnay, pi. 103, a. " ) Zie blz. 197.
1β
Afb. '48. " ) Rep.: Lafond, bij blz. 96. Afb. 132.
) Zie blz. 138. ") Rep.: Hirth, afb. 1543.
" ) Rijksmuseum nr 2497: Adriaen Pietersz. van de Venne. Optocht van Vastenavondvierders in een dorp (1625).
Vgl. de 17de-eeuwse Nederlandse gravure met hetzelfde onderwerp, rep.: Hamer II, nr 5, blz. 2.
" 0) Vlaamse miniatuur uit het begin der 14de eeuw. Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 142.
* ) Rep.: Mosmans. Iconografie, blz. 139 vlgg., afb. 20.
" ) Rep.: A. Lindner. Der Breslauer Froissart. Berlin 1912, pi. 10. " ) Zie blz. 154 en 165.
" ) Blz. 198. Enklaar {Varende luyden, blz. 74) ziet in de blaasbalg ten onrechte een mandoline.
"a ) Rep.: Fuchs. Renaissance IB, bij blz. 80. " ) Mertens en Torfs VI, blz. 512.
») Vondel, ed. J. van Lennep. Amsterdam
1855—1869. Dl VI, 325. ·') Poot II, blz. 509.
2e
29
) Rep.: Tolnay. Zeichnungen, nr 39. ) Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XV.
0
" ) W. N. T. II, 2, 2762, ontleend aan Dirck Pietersz. Pers. d'Ontstelde Leeuw: etc. Amsterdam z.j. (1641), blz.
833, a. " ) Met Van Gils' uitleg van dit fragment (III, blz. 50 en 51) ben ik het slechts ten dele eens.
" ) Van Gils II, blz. 66.
"8 ) Haslinghuis, blz. 196; S. Brants Narren Schyff, diij v . Facsimile-uitgaaf van Hans Koegler. Basel 1913.
*) Zie Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent XIII, tegenover blz. 177 en op blz.
180; Catalogue Tableaux et aquarelles modernes
— tableaux anciens — antiquités. Vente . . . . les 5, 6 et 7 Avril 1938 . . . .
Э5
Frederik
Muller
&
Cie,
Amsterdam,
nr
41
)
Popham, pi. LXXX, 3.
3β
) Vel? vgl. W. N. T.37IX, 392: meer (geslacht onzeker) = soort worst. Ook vel om de worst? vgl. de vrbb. 2 en
3 die3e 't W. N. T. geeft.
) gerimpeld, vol rimpels.
) ik heb geen tijd. Vgl. M. W. IV, 239: ledich sijn = tijd hebben.
8e
) Pompen (W. N. T. II, 3235) = zwaar en zwoegend werken. Verpompen kan dus betekenen: iets repareren
door moeizaam er aan te werken. *0) Lafond, blz. 116. 4 1 ) Rep.: Oud-Holland 1933, blz. 287, afb. 10.
" ) Zie blz. 97.

U I T W E I D I N G 17 — V O G E L BIJ A N U S
Een bij een anus staande of in een anus pikkende vogel kan een armoedzaaier voorstellen.
Kaas-eter was in de 16de eeuw een scheldnaam voor de geringe man 1) en kaasjager de benaming
van een bedelaar2). Kaas- en broodmaal wilde zoveel zeggen als bedelaarsmaal3). Nu betekende kaas
echter ook achterwerk 4 ). Reeds aan het einde der 14de eeuw maakte een Vlaamse kunstenaar gebruik
van deze woordspeling bij het schilderen van een miniatuur in het „Kuerbouc" van Yperen 6 ). Daar
ziet men hoe een vogel een aap, die een stuk kaas in zijn poot houdt, in de anus pikt. Ook Bruegel
kende deze symboliek. Op zijn Avaritia reikt een kale vogel (kaal duidt op armoede) met zijn snavel
naar het naakte achterwerk van een bedelaar. De man is een kaalgat, d.i. een arme drommel e ); de
vogel een kaasjager. De voorstelling wil zeggen, dat de ene bedelaar de ander besteelt '). Betekent
het scheldwoord gatvink, dat uit 17de-eeuwse kluchten en blijspelen bekend is e ), eigenlijk vink (vogel),
die in iemands anus pikt, en werd het oorspronkelijk gebruikt als benaming van een kaasjager, een
bedelaar? Bij Jeroen kwamen we het motief tegen, toen de symboliek van de korf behandeld werd.
Het motief „vogel bij anus" kan echter ook in onkuise zin voorkomen en met deze symboliek
hebben we op het Lissabonse drieluik te doen 9 ).
Zo steekt in de Tuin van de Wellust een grote vogel zijn snavel uit naar de anus van een naakte
man 10) en heeft een vliegende naaktfiguur, die een vis in de hand houdt, een vogel op zijn achterste
staan n ) . Op een Superbia-voorstelling schilderde Jeroen tegen het schaamdeel van een naakte vrouw
een pad en bij het achterwerk van een naakte man een vogel. Reeds is erop gewezen dat we in dat dier
een dwaze, verarmde vrouwenloper moeten zien12). Ook bij de derrière van de verdachte speelman
op het linkerluik van het Lissabonse tryptichon zit een vogel.
Een imitator van Bosch penseelde een Paradijsachtig landschap, waarin een zonderlinge combinatie
van symbolen van geestelijke en vleselijke liefde valt te constateren13). Op een „minnetent" zijn een
hart en vlaggen met een kruis aangebracht14). Vóór de tent ligt een mosselschelp 15) met een parel16)
er naast en half verscholen onder het tentdoek ligt een man in onbeschaamde houding, terwijl een
reigerachtige vogel op zijn achterste staat.
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Op Bruegels Luxuria pikt een langsnavel naar de anus van een naakte man, die zijn behoefte doet.
Bruegel tekende op zijn Superbia eveneens zo'n kereltje. Volgens een medicus is het ventje daar iemand,
die om zijn dwaasheid kwijt te raken een laxeermiddel ingenomen heeft17). De vogel op zijn derrière
zou een Ibis zijn „van wie volgens de sage de mensch het „klisteeren" heeft afgekeken". Maar het
beestje lijkt wel meer op een reiger. Wil de aanwezigheid van de vogel zeggen, dat het ventje „schijt
als een reiger" of brengt evenals Bosch18) ook Bruegel de Superbia in de sfeer van de Luxuria? Hekelen
zij de mens, die zich verhovaardigt op zijn lichaam, dat hij in dienst stelt van Vrouw Venus? Jeroen
schilderde op zijn Lissabons drieluik bij de onkuise zwemmers een reiger, waarschijnlijk om diens
lange snavel. Dit zal ook wel de reden zijn, waarom Bruegel aan zijn vogels iets reigerachtigs gegeven
heeft.
De dubbelzinnige betekenis van het motief „vogel bij anus" dateert reeds van vóór Bosch' tijd.
Een Frans getijdenboek uit 1363 herbergt een miniatuurtje, dat een naakte man vertoont, die zich op
een vrouw werpt. Een vogel met een reusachtige snavel steekt hem daarbij in de anus 1 β ).
Wat betekent in deze gevallen de vogel eigenlijk? Alleen bij de verdachte speelman en de zwemmers
moet men een phallussymbool in hem zien, in de andere gevallen (uitgezonderd waarschijnlijk de
voorstelling op Bruegels Superbia) is hij een kaasjager, nu niet in de betekenis van bedelaar, maar
in die van persoon, die de vrouwen niet met rust kan laten 2 0 ). Een ander woord voor achterwerk was
nl. kaas 21 ) en dit betekende tevens cunnus.
Alle vogels staan bij de anus van een man: zij delen van hem een bepaalde karaktertrek mee.
Het motief van de vogel die in een anus pikt, komt, zoals wij zagen, reeds in het Keurboek van
Yperen, dus in het eind der 14de eeuw, voor. Dit vroege voorbeeld staat niet alleen. Een miniatuur
uit een Nederlands getijdenboek van omstreeks 1400 vertoont een vogel, die met zijn snavel naar het
achterwerk van een aap reikt 23 ), en in een Engelse bijbel uit de 13de eeuw brengt een reigerachtige
vogel de zijne naar de anus van een dwergachtig mannetje24). De beide laatste afbeeldingen zijn waar
schijnlijk niet symbolisch. Geeft de Engelse een gevecht weer tussen een Pygmee en een kraanvogel
en gaat het behandelde motief in de beeldende kunst misschien op dergelijke voorstellingen terug25)?

NOTEN
») IV. N. T. VII, 1, 737. 2) W. N. T. VII, 1, 752. ») IV. N. T. VII, 1, 729.
*)
M. Verkest. La satire dans le „Kuerbouc" (TYpres. I.es arts anciens de Flandre I, blz. 107.
s
) Idem. ·) W. N. T. VII, 1, 644.
') Onjuist lijkt de uitlegging van Van Gils (II, blz. 63):„De kale vogel, die hem (den bedelaar) van achter besnuf
felt of beriekt, is voldoende aanwijzing, dat hier het spreekwoord „Pecunia non olet", „Geld stinkt niet" den schilder
voor den geest zweefde."
") IV.
N. T. IV, 346. ") Zie blz. 102. 10 ) Rep.: Tolnay, pi. 71. l l ) Duidelijke rep.: Baldass, nr 48. " ) Zie
l3
blz. 85.
)
Rep.:
Lafond, bij blz. 39. '*) Zie blz. 97. " ) Zie blz. 198.
1
*) De parel moet erotische betekenis gehad hebben. Die van testiculus? In de Engelse erotische symboliek bete
kent „liquid pearl" echter semen (Anthropophyteia VIII, blz. 23). Bosch schilderde enige kleine pareltjes in een mossel
schelp, op zijn Tuin van de Wellust (rep.: Tolnay, pi. 70); en Bruegel tekende een grote parel in een mosselschelp op
zijn Luxuria. Het motief komt 1βook voor op de reproducties in Lafond, bij blz. 39 en 56 (Galerie Colonna, Rome).
" ) Van Gils Π, blz. 60. ) Zie blz. 85.
" ) Rep.: Les heures de Marguerite de Beaujeu. Avertissement par Mme Th. Belin. Paris 1925.
">) Tuinman I, blz. 208. " ) Les arts anciens de Flandre I, blz. 107.
" ) W. N. T. VII, 1, 734. De miniatuur uit het Franse getijdenboek kan door een Vlaming vervaardigd zijn,
maar misschien ging ook in het Frans de woordspeling op. Fromage betekende in elk geval derrière (Les arts anciens
de Flandre I, blz. 107). " ) Rep.: Byvanck en Hoogewerff I, afb. 44.
" ) British Museum. Reproductions from illuminated manuscripts. Series II (1907), pi. X.
at
) Zie voor de afbeelding van een dergelijk gevecht tussen een reigerachtige vogel en een dwergachtig wezentje:
Maeterlinck. Peinture, afb. 140

UITWEIDING

18 — Ρ S E U D O -Τ Ο U R N O O I E N

Heel bekend was in de middeleeuwen en de 16de eeuw het pseudo-toumooi, het steekspel, waarbij
men de ridders nabootste. Rederijkers gaven het ten beste, o.a. op Vastenavond *). Gewone burgers
en boeren eveneens, ook zij soms met het Carnaval2). Een miséricorde te Hoogstraten toont ons een
steekspel van twee burgers te paard 3). „Opten rechten Vastelavond" van het jaar 1413 hielden
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Brabanders een tournooi tegen inwoners van Hoedekenskerke *). Soms hanteerden de burgers hengels,
palen of lange stokken in plaats van speren, zo in het eind der 15de eeuw te Gent 5 ). Een anonymus
(Vlaming?) uit het begin der 16de eeuw tekende een boer te paard met een wan als schild en een hooihark
als speer 6). Ook beoefende men het edele spel op het ijs, op schaatsen 7). Een door 15de-eeuwse,
waarschijnlijk Vlaamse kunstenaars aangebrachte versiering van een schoorsteenmantel te Bourges
geeft een toumooi te zien van boeren, die op ezels zitten. Hun schilden zijn de bodems van manden 8).
Op Vastenavond 1539 „joesteerden" geharnaste en op sleden gezeten burgers op de Markt te
Neurenberg. De voertuigen werden door jongens getrokken. De laatsten beoefenden zulk een steekspel ook zelf, o.a. te Gent en met het Carnaval. Voorstellingen van zo'n jongenstoumooi op sleden
in Vlaanderen geven het Breviarium Grimani en een Vlaams handschrift te Kamerijk uit 1542 *).
Ook fantaserende kunstenaars maakten zich van het onderwerp meester. Zestiende-eeuws Vlaams
houtsnijwerk geeft weer, hoe een man en een vrouw op stokpaardjes elkaar bekampen1<>). Een op een
14de-eeuwse, waarschijnlijk Vlaamse miniatuur afgebeeld steekspel tussen een vrouw en een ridder,
waarbij de laatste zijn tegenstandster vermijden wil, is waarschijnlijk satirisch bedoeld "). Een miséricorde te Aarschot toont ons twee naakte vrouwen die, op mannen gezeten, elkaar bestrijden ia ).
Elders rijden stekende mannen op rammen 13). Ook dieren en wildemannen bevechten elkaar in een
tournooi14).
NOTEN
') Belgisch Museum I, blz. 149; Vaderlandsch Museum V, blz. 32; Van der Straeten II, blz. 68, 134 en 257.
*) J. Mosmans. Burgerlijke steekspelen te 's-Hertogenbosch. Taxandria (Bergen op Zoom) XLVI, blz. 284.
') Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. 133. ') Verwijs. Vrouwen, blz. XXVI.
*) Maeterlinck. Sculpture, blz. 202. β ) Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. 261. Een aardige tekst hierbij kan men
halen uit Verwijs. Vrouwen, blz. 75, vs 175—189. Waarschijnlijk doet de boer mee aan een Vastenavondspel, dat ge
noemd werd „den wan steken". Zie Van Vloten. Kluchtspel I, blz. 206.
')
Napoleon de Pauw. Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. Gent 1893—1903. Dl II, blz. 383.
e
) Maeterlinck. Peinture, blz. 261. ·) Ziel s blz. 140, noot 6. l e ) Maeterlinck. Sculpture, afb. 124.
"l a ) Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. 134. ) Maeterlinck. Peinture, blz. 134.
) Rep.: Byvanck en Hoogewerff II, afb. 160; Durrieu. Charles le Téméraire, pi. XI, 8.
" ) Rep.: Trésor de l'art flamand du moyen âge au XVIIIme siècle. Mémorial de l'exposition d'art flamand ancien
à Anvers 1930. Paris 1932. Tome II, fig. 90. Het duel tussen Reinaert en Isengrijn in het uit het einde der 14de eeuw
daterende vervolg op de Roman van den Vos Reinaerde is aan deze parodieën verwant.

U I T W E I D I N G 19 — D E KAT ALS Z I N N E B E E L D VAN D E D W A A S H E I D ,
DE G E I L H E I D EN H E T D I A B O L I S C H E
Voorbeelden uit de 13de tot en met de 17de eeuw bewijzen, dat de kat in de Lage Landen een
symbool van de dwaasheid geweest is.
Op Picardisch beeldhouwwerk uit de 13de eeuw behoort hij tot een gezelschap, dat verder bestaat
uit drie narren, een uil en een aap ^. Een nar met een kat op zijn schouder is uitgesneden in een 15deeeuwse koorbank te Diesta). Een Vastenavondvierder van Bosch draagt er één in een mandje op het
hoofd s ). Een ander rust in de kap van de schoudermantel van één der pretmakers in de mosselschelp 4 ).
Een Vlaamse tekening uit het begin der 16de eeuw toont ons een man met narrekap en -stok, terwijl
hij een vrouw, die een kat op haar schoot houdt en voor hem neerknielt, een pollepel aanbiedt 6).
Op een Nederrijnse miniatuur uit omstreeks 1525 e) en op Bruegels Sottebollen *) heeft een nar er
een bij zich. Een, ten onrechte aan Bruegel toegeschreven, gravure geeft twee zotten weer, van wie
de één een katje op zijn rug draagt e). Bij het Landjuweel te Antwerpen (A0 1561) had de zot van de
Vreugdebloem van Bergen-op-Zoom er een in de hand, terwijl hij zei: „lek hebse vonden"; de zot
van de Lisbloem te Mechelen droeg een kat in het hart van een mens en sprak: „Sy is daer", en de
zot van de Leliebloem te Diest toonde er één aan het publiek met de woorden: „Siet waerse cyct" ').
De laatste spreuk herinnert aan een uitdrukking, welke in het Spel van Aeneas ende Dido staat:
„'t katken laten kijeken uyten mouwe" 10). Ook hier is het dier een zinnebeeld van de dwaasheid,
evenals in het gezegde „sijn catken salen", hetgeen betekende: een heel dwaas ding doen11). Ook in
de 17de eeuw kende men deze symboliek: een deelnemer aan een Vastenavondoptocht droeg een kat
op een tobbe12) en Jordaens schilderde er één bij een nar 13).
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De kater was en is een bekend symbool van de geilheid w ) .
De duivel luisterde naar de naam van „heische cater" of „heisch catere" 1 Б ). Bosch beeldde, o.a.
op een helletafreel, dat zich te Venetië bevindt 1 β ), hem in kattegedaante af en dit deden in de middel
eeuwen ook andere kunstenaars 1 7 ).
Hans Baldung Grien tekende een kat bij heksen (A0 1514) 1β ) en een Nederlander, waarschijnlijk
Gerritsz. Hessels, liet er één deelnemen aan een heksensabbath 19 ). Tovenaars veranderden zich gaarne
in een kater M ).
NOTEN
') Zie blz. 199. 2) Rep.: Maeterlinck. Sculpture, biz. 129. 8) Afb. 36 en 48.
*) Rep.: Lafond, bij blz. 100. Afb. 39. ') Rep.: Popham, XXV, afb. 21.
e
) Rep.: H. Reiners. Das Gebetbuch der Herzogin Sibylla von Cleve. München 1924, Tafel 31.
') Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 195. 8) Rep.: Idem, nr 225.
') Schotel. Rederijkers I, blz. 243 vlgg. 10) Spel van Aeneas ende Dido, A 4 T .
" ) Sartorius, Pr., IV, 2. Editie 1561. " ) Rep.: Hamer Π, nr 5, blz. 2.
13
) Rep.: Album der tentoonstelling Jacob Jordaens uitgegeven door het Uitvoerend Comiteit. Antwerpen 1905,
14
afb. 64 en 71.
) M. W. III, 1237; W. N. T. VII, 1, 1814 vlg.
le
" ) M. W.lll, 1237.
) Rep.: Tolnay, pi. 29. " ) Champfleury, blz. 87.
le
) Rep.: Meder, Tafel 26. Vgl. Gabriel von Térey. Die Handzeichnungen des Hans Baldung gen. Grien. Strassburg
1896. Band III, afb. 249.
le
) Rep.: Rijksbureau. M a p met reproducties van tekeningen 8, School van P. Bruegel. ao ) Horst I, blz. 92.

UITWEIDING

20 — D E

WORST

Dit gerecht was van ouds een geliefde Vastenavondspij s *). Een monnik (?) en een vrouw, die,
op een tekening van Jeroen, deel uitmaken van een feestend troepje, misschien Vastenavondvierders,
hebben elk een worst in de hand 2 ). Er hangt er een aan een braadspit, dat een vrouw over haar schouders
draagt te midden van Bosch' Carnavalvierders in een zaal 3 ). Een ander is bevestigd aan een snoer
van eierschalen, dat om de hals bengelt van een der netteboeven, die wellicht door Maarten van Cleve
(1527—1581) geschilderd zijn en waarschijnujk met de Vastenavond optreden 4 ). Een braadspit met
worsten komt voor bij een Romeinse Bacchusstoet uit ca 1580, waarin Carnavalsattributen verwerkt
zijn 6 ). Op een gravure van P. van der Heyden, een pretmakersgezelschap voorstellende, hangen ze
in de schouw e ). Een der Carnavalsgezellen van Adriaen Pietersz. van de Venne (1625) torst ze aan een
stok 7 ). Over de schouders van de dikke Vastenavond, die op een 17de-eeuwse Franse prent een os
berijdt 8 ), en van de zwierbol, die Frans Hals als middelpunt schiep van een feestend gezelschap (ook
hier Carnavalspret? ')), is een hele sliert gedrapeerd. In Februari 1722 kreeg iemand in Gelderland
gevangenisstraf, omdat hij Carnavalskleren aangetrokken, de buren aan het schrikken gemaakt en om
Vastenavondsworsten gevraagd had 10 ). In een Duits Fastnachtspiel uit omstreeks 1535 wordt een
Freyhart, d.i. iemand die maaltijden en feesten door voordrachten opvrolijkte, o.m. voor Wurstsammler uitgescholden " ) . Ook in een 16de-eeuws Nederlands Vastenavondspel komt de worst als
Vastenavondspijs voor 12 ).
Ook bij andere feesten zal de worst wel een geliefd gerecht zijn geweest. Zo komt zij voor bij
Bosch' pretmakers in een ei, die misschien een Zomerfeest vieren 13 ).
Aldus werd het zwijnsproduct een symbool van zwelgzucht en losbandig vermaak. Daarom zijn
ook worsten aangebracht op een Duits wapenschild van een doordraaier uit de eerste helft der 16de
eeuw M ) en slingeren ze op een 17de-eeuwse prent van J. B. Vrints om de fluit van een speelman, die
de dienaren van Vrouw Wereld doet dansen 15 ).
Aan het ontstaan van deze symboliek zal ook de toepassing van de worst als phallussymbool
niet vreemd geweest zijn. Een 15de-eeuws voorbeeld hiervan geeft De Roovere in zijn toneelstuk
Quiconque vult salvus esse 1 β ), waar de schrijver de jonge meisjes van zijn tijd veinst te prijzen met de
woorden:
Sy scaemen hem, daer men worsten ziet,
Want zen ghaen met den blooten borsten niet,
Noch metten voorhoofde tot der crunen bloot
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Jan Steen schilderde op een Driekoningenfeest een nar, die aan de maaltijd een gezelschap vermaakt met een stok, waaraan tussen twee eierschalen een worst hangt17). Huys gebruikte hem als een
zinnebeeld van de onkuisheid op een Antoniusverzoeking18). Bij Bosch' Hooiwagen grijpt een non
naar een snoer, dat aan de kleding van een doedelzakspeler bevestigd is 19). Aan dat koord hangt een
worst, welke ook hier een dubbelzinnige betekenis heeft. Misschien beschouwde men hem in de 16de
eeuw ook als een aphrodisiacum. Dürer tekende althans in een badstoof een dienstmaagd, die voor de
gasten worstjes aandraagt20).
De onkuise en losbandige sfeer waarin het gerecht verkeerde, maakte het tot een geschikt attribuut
van heksen. Daarom hebben heksen van Hans Baldung Grien worsten bij zich 21).
NOTEN
') Schrijnen I, blz. 186. Van der Ven, blz. 91 vlgg. Zie voor een 19de-eeuws voorbeeld: Welters, blz. 31.
) Rep.: Baldass, nr 127. Afb. 42. 8) Afb. 36 en 48.
4
) Enklaar. Varende luyden, blz. 97 en afb. 8 (fragment). Voor volledige rep. van een schilderij met hetzelfde
onderwerp zie Bosch, blz. 146, noot 9.
s
) Een Duitse gravure. Rep.: Diederichs II, afb. 1117. ·) Rep.: Lafond, bij blz. 96; afb. 132; vgl. tekening bü
blz. 67. ') Rijksmuseum, nr 2497. ·) Rep.: Alexandre, blz. 60.
·) Rep.: K. Voll und W. R. Valentiner. Frans Hals. Des Meisters Gemälde in 318 Abbildungen. Stuttgart u.
Berlin 1921, blz. 11. Vgl. een verwant schilderij, gereproduceerd in Catalogus Frans-Halstentoonstelling, Haarlem
1937, afb. 5. In een 17de-eeuws lied (S. Coster. Teeuwis de Boer, ed. F. A. Stoett. Zutphen 1935, vs 1312) wordt tot
Vastenavondgangers gezegd: an u halsen kransen maeckt, van worsten en sausysen veel,
10
) J. W. Staats Everts. Bijdragen tot de geschiedenis der regtspleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem. Arnhem
1865, blz. 66. " ) Bolte, blz. 14. ") Van Vloten. Kluchtspel I, blz. 206. 1Э) Rep.: Lafond, bij blz. 62. Afb. 40.
"1β) Rep.: H. Rottingen Erhard Schön und Niklas Stör. Strassburg 1925, Tafel IX. IS) Rep.: Knipping I, blz. 55.
) Vs 737 vlgg. Uitgegeven door L. Schärpe in Leuv. B. IV, blz. 155 vlgg. ") Zie blz. 145.
" ) Rep.: Gazette des Beaux-Arts Vie Per. XIV (1935), blz. 151. Duidelijker: La Renaissance. Mars-Avril 1936,
blz. 25.
") Duidelijke rep.: Baldass, nr 37.
ï0
) Rep.: E. Waldmann. Albrecht Dürers Handzeichnungen. Leipzig 1918, afb. 45.
21
) Rep.: Gabriel von Térey. Die Handzeichnungen des Hans Baldung gen. Grien. Strassburg 1896. Band III,
afb. 249 en Fuchs. Renaissance IA, bij blz. 120 (een houtsnede).
2

U I T W E I D I N G 21 — H E T P O O T J E
In onze beeldende kunst der 16de eeuw treft men herhaaldelijk afbeeldingen van pootjes aan,
waarvan de betekenis nagegaan dient te worden. Eerst komen de plaatsen ter sprake, die stellig een
varkenspootje te zien geven.
Bosch gaf het verscheidene keren weer. Hij schilderde het op het rechterluik van het Lissabonse
tryptichon, waar het uit een wijn- of bierkruik steekt ^. Een tekening van een guitaar spelende monnik (?)
in gezelschap van pretmakende vrouwen vertoont ons vele zwijnspootjes 2). Eén staat ook hier in een
bier- of wijnkan. Een vrouw, waarschijnlijk een Vastenavondvierster, heeft er een aan een spinrokken
gebonden 3). Als deel van een „uithangbord" hangt het aan een tent, waarin men zich vermaakt met
Wijntje en Trijntje 4).
Een man en een vrouw aan de afsluiting van het middenkoor der St-Jacobskerk te Utrecht zijn
welgedane types, waarvan de eerste een varkenspootje, de tweede een bier- of wijnkan in de hand
houdt *). Een imitator van Jeroen schilderde een wezen met lepelaarsbek (drinkebroer), dat aan een
tafeltje zit, waarop zich een varkenspootje en een drinkkruik bevinden '). Huys plaatste het te zamen
met de kop van een geit of bok en worstjes op een door een naakte vrouw gedragen schotel. Zij tracht
St-Antonius te verleiden 7). Op P. van der Heyden's gravure van Kermisvierders ontwaart men het
aan een spinrokken 8). Bruegel tekende er een op zijn Prudentia, waar het in de pekel gezet wordt8),
evenals op zijn Vette Keuken10). Bij een door Frans Hals geschilderde zwierbol, die het middelpunt
vormt van een feestvierend gezelschap en een vrouw op de knieën houdt, steekt het tussen de kleren
ter hoogte van de buik u ) .
In al deze gevallen zijn de pootjes vrij dik. Nu zijn er echter vele afbeeldingen van dunne items,
waarbij men niet met volle zekerheid kan uitmaken of men met het pootje van een mager varken of
speenvarken, of met dat van een geit, bok, schaap of hert te doen heeft. Voorstellingen uit de 15de en
16de eeuw geven vaak magere zwijnen met dito poten te zien, bijv. bij Bosch12) en Bruegel13). Op een
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waarschijnlijk ten onrechte aan de laatste toegeschreven St-Antoniustemptatie hebben de poten van
een geit veel gemeen met die van een mager varken 1 4 ). In de tekening der poten van herten en varkens
is er bij Schongauer bijna geen verschil waar te nemen 1 S ). Ook de vijf gekookte zwijnsvoetjes op een
Duitse houtsnede uit het eind der 15de eeuw zijn zeer dun 1 β ).
Zulke „slanke" varkenspootjes üggen er naast twee worsten in een bord op een kleine houtsnede
uit omstreeks 1530 van een onbekende Nederlander " ) , en sieren, wit van kleur, een tafeltje in Bruegels
Luilekkerland 18 ). De tint der laatste doet denken aan een zin uit Streuvels' Joel: „Zij droeg de wit
gewasschene zwijnspootjes naar binnen waar de groóte ketel boven 't vuur te warmen hing" " ) .
De dikke man van Bosch' Gula hanteert er vermoedelijk een als kluifje20) en een dwaas, die bij
Bruegel in aanmerking komt om van de kei gesneden te worden, draagt een ander op zijn muts 21 ).
Op een anonieme houtsnede van ca 1550 heeft een Joris Goedbloed er een in zijn hand. Men tracht
hem een klisteer te zetten en houdt hem kennelijk voor de mal 22 ).
De zinnebeeldige betekenis van hçt varkenspootje is vrij doorzichtig. Bijna steeds is het een zinnebeeld van het overvloedige eten, soms van de gulzigheid, in het bijzonder met Vastenavond. Het kan
deze symboliek te danken hebben aan het veelvuldig gebruik van varkensvlees tijdens dit feest 2a ).
Door de losbandigheid, die met de Camavalspret gepaard ging, kon Huys het in een erotische omgeving
gebruiken. Bij de zot van Bruegel symboliseert het de dwaasheid van het zich overgeven aan de Gula.
Het pootje van de sukkel op de anonieme houtsnede kan diens zwelgzucht demonstreren, die hem
vadzig en dom maakt en hem een obstructie bezorgt, zodat hij geklisteerd moet worden.
In de volgende gevallen lijken we met boks-, geite- of schapepootjes te doen te hebben.
In een boekje uit 1520, Der dieren Palleys genaamd, bevindt zich een houtsnede, waarop een
nar is afgebeeld, die voor een rond tafeltje zit **). In de rechterhand houdt hij een drinkkan. Voor hem
staat een tinnen bord. Er naast zit een kat, symbool der dwaasheid. Op het bord ligt iets eetbaars,
waarvan alleen twee dunne, tweehoevige pootjes, wel bijna zeker niet die van een varken, duidelijk
te herkennen zijn. Een banderol geeft de woorden:
Soudic mij met drincken vergheten
Die kat sou mijn pensen eten.
Dit betekent: wanneer ik te diep in de kan keek, zou de kat mijn „pensen" opeten. Nu zijn „pensen"
darmen en ander ingewand van een geslacht dier; ook darmen met gehakt vlees er in: rolpensen,
beulingen en bloedworsten 25 ). Maar de man heeft deze ingrediënten niet op zijn bord; alleen twee
pootjes en waarschijnlijk een paar stukjes vlees. Mag men het woord hier derhalve een ruimere betekenis
geven, nl. die van afval van geslachte dieren? Daartoe behoren, behalve darmen, ook pootjes en koppen,
voor velen volstrekt geen minderwaardig voedsel, althans wanneer het die van varkens en schapen
betreft. „Swijnsvoeten" en „scaepsclauwen" werden oudtijds door niemand versmaad 2e ), kop en
poten van lammeren waren in de 15de eeuw aan het Gelderse hof zeer in trek 27 ) en „kop en pootjies"
(van een schaap) is nog thans in Zuid-Afrika een geliefd plattelandsgerecht. De pootjes op het bord
van de nar zouden die van een schaap kunnen zijn.
Het magere pootje, dat te zamen met een paar haringen de maaltijd van Pover uitmaakt a e ), is
echter wel bedoeld als spijs, waar men de neus voor ophaalde. Het onderschrift van de houtsnede
vertelt ons niet, van welk dier het is ^ ) . Is het soms dat van een bok of geit?
Nu komen we tot de behandeling van twee gevallen, waarbij een dun pootje (evenals de beide
vorige niet dat van een varken) een attribuut van pretmakers is. Maarten van Cleve schilderde een als
nar verklede boer, die een boek openhoudt, op welks bladzijden o.a. spijzen en kannen afgebeeld zijn so ).
Een om een etensdis geschaard boerengezelschap kijkt er naar en zingt daarbij een lied. Een man houdt
een omgekeerd wijnglas als een klarinet voor de mond en een vrouw doet dit met een pootje, dat het
meest lijkt op dat van een bok of geit.
Te midden van een feestvierend gezelschap in een mosselschelp 31) bespeelt iemand een blaasbalg
(zinnebeeld o.a. van de dwaasheid en de losbandigheid) met een pootje, hetwelk voor dat van een hert
is aangezien 32 ). Was dit niet vrij zeldzaam en is het ook hier niet dat van een bok of geit? Misschien
heeft de vierde man van rechts er ook een in zijn hand.
Dat een boks- of geitepootje voedsel van armoedzaaiers was, valt te begrijpen: er is niet veel aan
te kluiven. Maar hoe werd het tot een attribuut van pretmakers?
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Om hierop een antwoord te geven, moeten wij eerst nagaan, welke symboliek men aan geit en
bok in de Nederlandssprekende gewesten gedurende de 15de en 16de eeuw toekende.
Beide waren, als zijnde zeer genegen tot de minnelusten, zinnebeelden van de geilheid 3 3 ). Een
St-Antoniusbekoring van Jan Mandijn vertoont een duivelachtige oude (koppelaarster?) 34) en een
schilderij met hetzelfde onderwerp van Pieter Huys een naakte vrouw 35 ), die op een schotel de kop
van een geit of een bok dragen. Een door Bruegel getekende wellusteling zit op een van deze dieren 3 e ),
terwijl op een waarschijnlijk ten onrechte aan Bruegel toegeschreven Temptatie van de Heilige Antonius
een vrouw er één berijdt 3 7 ). In de naar Pieter Coekes ontwerpen geweven tapijten met de voorstellingen
der zeven hoofdzonden hoort een ram bij de Luxuria 38 ). Een geit staat op de wimpel van een schip,
waarin vrouwen op onkuise wijze betast worden 39 ). Gheyten was in de 16de eeuw een naam voor
meretrices *0). In verband hiermee kan men er op wijzen, dat „met" bij Kiliaen zowel door capra als
muiier ignava ( = slappe, trage, futloze vrouw) verklaard wordt en dat op grond van de eerste betekenis
het voorzetsel „met" in 16de-eeuwse Rederijkersrebussen door een geit weergegeven werd ^ ) . Dit
woord is wel niets anders dan de voornaam Met(te), welke een ongunstige betekenis had. Men vergelijke
Hgd. Metze = meretrix; Middelnederlands Metkijn = meisje of vrouw uit het volk, mettemeesterse =
hoerenwaardin 42 ). Daar de geit een symbool van de geilheid was, gaf men haar een naam, die lichte
vrouwen droegen.
Omdat de bok aan Thor gewijd was, werd hij in de middeleeuwen tot een zinnebeeld van de duivel
en het diabolische 43 ). Blijkens een reeks Interrogatoria om die toveresse dair oever thoe examinieren,
ingestaldt in Martio A 0 1594 44 ), geloofde men in de 16de eeuw te onzent, dat de duivel in de gedaante
van een bok op de dansplaats der heksen verscheen. Jacob Comelisz. van Oostsanen's schilderij van
Sauls bezoek aan de heks van Endor laat ons een naakte toverkol zien, die op een bok door de lucht
vliegt «).
Verder kende men in de 16de eeuw bij ons de geit als een symbool van de besluiteloosheid, blijkens
het spreekwoord: „So qualick ligt den man, als de gheete, die te vele schrabben can" 4 β ), hetgeen men
vergelijken moet met: „De geit schrafelt zo lang, dat zij kwalijk ligt" 4 7 ), en als zinnebeeld van de zorge
loosheid, blijkens het gezegde: „Het geitje loopt zo dikwijls in de kool, totdat het er hare vacht laat" 4 8 ) .
De bok was in de 16de eeuw ook een symbool van de domheid. „Een rechte Bock ende Ezel ist",
geeft Sartorius 4 e ) en Coornhert schrijft over „een onwetent bock" ™). Door zijn malle sprongen werd
hij tevens een zinnebeeld van de dwaasheid 5 1 ). Tijdens een Rederijkersfeest in 1431 te Atrecht loofde
men een bok uit voor het beste zottenspel 6 2 ) en op een waarschijnlijk 17de-eeuwse afbeelding wordt
een narrenwagen met narren getrokken door een bok en een ezel 5 3 ). Voorts beschreef Dodonaeus
het dier als een bij uitstek vuil beest "J.
Van al deze betekenissen 8Б ) past bij de pretmakers het best die van de dwaasheid en zorgeloosheid.
Het brevet der domheid zullen ze zich zelf wel niet gegeven hebben.
Dat men juist een p o o t j e van een geit of bok als attribuut gebruikte, kan hierin zijn oorzaak
vinden, dat de dieren hun cabriolen door middel van hun poten ten uitvoer brengen. Daar het een
minderwaardige spijs was, vond men het ook niet erg, als men er meer solde.
Ook het grauwe pootje dat bij Bosch' zgn. Verloren Zoon (een marskramer) ter hoogte van de
buik uit de kleren steekt, lijkt dat van een geit of een bok, ook hier een symbool van dwaasheid en
zorgeloosheid. Tevens kan het bedoeld zijn als armoedig, minderwaardig voedsel, dat Jeroen aanbracht
op de plaats, waar mensen, die beter bij kas waren, een varkenspootje staken.

NOTEN
!)
Zie blz. 116. ·) Rep.: Baldass, nr 127. Afb. 42.
3
) Rep.: Tolnay, pi. 103, a. Vgl. een fragment van een aan P. Huys toegeschreven Antoniustemptatie. Rep.:
Apollo.5 Chronique des beaux arts 1942, nr 14, blz. 12. *) Rep.: Tolnay, pi. 30. Afb. 37.
) Rep.: D. Bierens de Haan. Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance. 's-Gravenhage
1921, pi. 87. De beelden dateren waarschijnlijk uit 1527.
·) William Rockhill Nelson Gallery of Art, Kansas City, Missouri. Rep.: Α. Η. Barr Jr. Fantastic Art Dada
Surrealism. The Museum of Modern Art, New York, 1936, nr 14.
') Rep.: Gazette des Beaux-Arts. Vie Per. XIV (1935), blz. 151. Duidelijker: La Renaissance. Mars-Avril 1936,
blz. 25. ») Rep.: Lafond, bij blz. 96; afb. 132.10Vgl. de tekening bij blz. 67.
·) Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XII. ) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 159.
179

11

) Rep.: К. Voll und W. R. Valentiner. Frans Hals. Des Meisters Gemälde in 318 Abbildungen. Stuttgart und
Berlin 1921, blz. 11. Het pootje (dat van een speenvarken?) is veel dunner op een schilderij, dat dezelfde voorstelling
geeft en waarschijnlijk geen echte Hals is. Rep.: Catalogus Frans-Halstentoonstelling, Haarlem 1937, afb. 5. Is ook het
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) Rep.: Tolnay, pi. 90. 19) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 208.
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) Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 14 vlgg., afb. 3. 15) Rep.: Lehrs. Schongauer, Tafel LXIII.
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) Rep.: Esopus. Uebersetzt von Heinrich Steinhoewel. Gedruckt von Günther Zainer in Augsburg. 1477/78.
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" ) Stijn Streuvels. Minnehandel. Dl I. Amsterdam z.j., blz. 5. 20) Rep.: Tolnay, pl. 4, b.
21
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!e
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Nijhoff. Houtsneden, pl. 75. " ) Het Boek XXI, blz. 188.
) Rep.: Jahrbuch des kunsthistorischen Institutes der
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für Denkmalpflege XI, blz. 13. 31 ) Rep.: Lafond, bij blz. 100. Afb. 39. 32) Enklaar.
Varende luyden, blz. 74.
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31
) Rep.: The Art News XXXVI, nr 18, blz. 15. 35 ) Rep.: La Renaissance. Mars-Avril 1936, blz. 25.
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) Rep.: Van Gelder en Borms, pl. III. " ) Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 14 vlgg, afb. 16. 3e) Baldass, blz. 239.
,β
) Jodoci Badii Ascensii Stultiferae naviculae seu scaphae fatuarum mulierum etc. Thielmannus Kerver — Parijs
1501 — , de houtsnede met het Schip van de Tastzin.
40
) Een schoone ende gheneuchlicke historie of cluchte van Heynken de Luyere etc. Thantwerpen 1582. Herdruk
bezorgd door L. Baekelmans. Antwerpen z.j., blz. 12.
41
) Burger. Rebus, blz. 183 en 186. 4 2 ) Zie voor deze woorden M. W. IV, 1525. " ) Handwtb. IX, 917;
Champfleury, blz. 87.
" ) J. F . J. Heremans in Nederlandsch Museum, Gent 1875, I I , blz. 347.
45
) Rep.: Hoogewerff III, blz. 130. Vgl. de heksen met bok op een houtsnede en een tekening van Hans Baldung
Grien (rep.: respectievelijk Fuchs. Renaissance I A, bij blz. 120 en Meder, Tafel 26) en op een tekening van Hans Franck
(rep.: J. Schönbrunner und J. Meder. Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina und anderen Sammlungen. Wien
z.j. Band Χ, 1186). Middeleeuwse tovenaars konden de gedaante van een bok aannemen: Horst I, blz. 92.
4
' ) Meyer, blz. 100. 4 ' ) Harrebomée I, 213. Zonder bronvermelding.
le
) Harrebomé I, 213. Seer schoone Spreeckwoorden, oft Proverbia, in Franchoys ende Duytsch, etc. Tant werpen,
De Laet, 1549, blz. 73. Vgl.: Hij heeft het huppelen van drie geiten, bij Winschooten's Seeman: Harrebomée I, 213.
De Spanjaard De Siguença (A 0 1605) kende het dier als een symbool der roekeloosheid (Tolnay, blz. 80).
" ) Sartorius, Tert., VII, 75. Editie van 1561.
' 0 ) D.V. Coorn-hert. De tweede XII boecken Odysseae. Amsterdam 1609, blz. 120.
і1
) Vgl. de geit als symbool van de dwaasheid in een spreekwoord, dat Harrebomée (I, 213) zonder bronvermelding
opgeeft: „Hij slacht de geit: heeft hij 's morgens iets goeds bedacht, des avonds stort hij 't al omver", d.w.z. hij is een
lichtzinnige dwaas, die telkens het goede weder bederft, dat hij pas verricht heeft (W. N. T. II, 1159).
62
) Schotel. Rederijkers I, blz. 204.
" ) De schreeuwende kat-soe op zyn wagen. Etc. Amsterdam, Erve van der Putte, z.j. (ca 1782). De afbeelding
is ouder dan de 18de eeuw. " ) Dodonaeus, 1049, a. Zie W. N. T. III, 1, 255.
" ) Het W. N. T. (III, 1, 255 en 258) geeft nog voorbeelden uit de 17de eeuw en later tijd, waarin de bok wordt
voorgesteld als een bij uitstek koppig, lastig, onhebbelijk, onbeschoft en nors dier.

U I T W E I D I N G 22 — D E K E T E L
Dit voorwerp komt op 16de- en 17de-eeuwse afbeeldingen voor als attribuut van Vastenavondvierders. Het is dit geworden, omdat er het beslag voor de wafelen in zit, die men met de Vastenavond
eet. Zulk een ketel hangt boven het vuur op een tekening en een gravure met Carnavalsjoligen ^.
Een omgekeerde ketel kroont het hoofd van de Vastenavond op een Franse gravure 2 ), van een
deelnemer aan een als 'n Carnavalsoptocht gegeven Bacchusstoet 3 ), van een man die met een mes
een rooster bespeelt, waarbij een boer, waarschijnlijk ter gelegenheid van de Vastenavond, een dansje
ten beste geeft 4 ), en van iemand uit het gevolg van „prins Carnaval" op Bruegels Strijd 5 ).
Deze Vastenavondketel werd in het algemeen een symbool van de zwelgzucht (dit is hij op het
middenpaneel van de Hooiwagen-tryptiek e )), geraakte in de sfeer der losbandigheid en ontwikkelde
zich bij Jeroen dientengevolge tot een attribuut van duivelen. Hij wordt op het hoofd gedragen door
een mensenetende Satan, die in een hel van Bosch met zijn voeten in wijn- of bierkruiken steekt 7 ),
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en van een duivel, die op een Laatste Oordeel van een imitator een beker aan een naakte, te bed liggende
vrouw reikt 8 ). Deze zondares wordt gestraft voor de zonde der Luxuria en Gula. De beker zal wel
een pijnigende drank bevatten.
De ketel, welke in een Hel van Jeroen als een martelwerktuig aan een „ragebol" of „zwabber"
hangt, is eigenlijk ook zo'n Vastenavondpot 9 ). Dit is hij eveneens op een helletafreel, gegraveerd
naar het rechterluik van een verdwenen altaarstuk van de meester, waar een aan haar gepunte hoofdtooi kenbare meretrix er een zondaar in stopt 10 ).
Reeds eerder zijn drie voorstellingen van een man behandeld, die met een miskelk in de hand
en een ketel bij zich een stier berijdt 11 ); op twee van de drie gaat hij naar de hel. Misschien wijst het
voorwerp hier op de straf van de ketel, welke de man trof. Of is het ook hier een Vastenavondketel,
die de losbandigheid van de zondaar symboliseert?
De omgekeerde ketel komt soms in geheel andere functie voor, daar hij op Bruegels Alchemist12)
en Hogenbergs Strijd tussen Carnaval en Vasten 13) aanduidt, dat het eten op is.
NOTEN
4
)
·)
·)
10
)
")
4

Rep.: Lafond, bij blz. 67 en 96. Afb. 132. a) Rep.: Alexandre, blz. 60. 5) Rep.: Diederichs II, afb. 1117.
Rep.: A. Bartels. Der Bauer. Leipzig 1900, afb. 83; ook Hirth, afb. 1456.
Rep.: Tolnay. Breugel, afb. 24. e) Zie blz. 167. 7) Rep.: Tolnay, pi. 75. e) Rep.: Lafond, bij blz. 38.
Rep.: Tolnay, pi. 33, b. Afb. 86.
Rep.: Baldass, nr 55. Baldass' bewering, dat in de ketel een vrek gesmoord moet worden (blz. 241), is onjuist.
Zie blz. 101. " ) Rep.: Tolnay. Zeichnungen, afb. 39. «) Zie blz. 138.

UITWEIDING

23 — D E

ZAKMUTS

Het type muts van de visruiter op het rechterluik van het Lissabonse tryptichon bestond reeds in
Frankrijk vóór de 15de eeuw ^ . Jan zonder Vrees gebruikte dit soort muts 2 ). Een hoveling, een aanzienlijke jonge man, een veldheer en een muzikant uit het gevolg van de laatste dragen hem op Franse
miniaturen uit 1426, welke verwant zijn aan werk van Van Eyck 3 ).
Men vindt het model meermalen bij Bosch en Bruegel. De eerste gaf de muts aan de man, die uit
een bosje achter de schuit met pretmakers oprijst 4 ), waarschijnlijk aan Malchus, aan een bedelaar
die hem als zak gebruikt 5 ), aan een andere bedelaar e ), aan een diabolisch wezen: denkelijk een
bedelaarstype '), en aan de visruiter van het rechterluik. Bruegel liet hem dragen door een duivel op
zijn Avaritia e ), zijn Ira β ) en zijn Bekoring van St Antonius 1 0 ).
Ook bij andere Nederlandse kunstenaars komt het type voor. Men treft het bijv. aan op een hout
snede uit de in 1481 bij G. Leeu gedrukte Dialogus creaturarum (de afbeelding stelt een boer voor) " ) ,
en op enkele in de Nederlanden vervaardigde miniaturen voor de Miracles de Notre Dame12). Misschien
gaf de Zuidduitse Meester E. S. (ca 1460) aan Jozef en Lucas een zakmuts onder invloed van Franse
en Nederlandse voorbeelden 1 3 ) .
In bovenstaande gevallen zijn de mutsen, welke van verschillende grootte zijn, duidelijk als zakmutsen te herkennen, daar zij een min of meer gevulde vorm hebben. Soms is het precies alsof er werkelijk
iets in zit. Dit laatste is ontegenzeggelijk het geval bij Jeroens bedelaars en zijn bedelaar-duivel, die de
grootste types vertonen. Hun mutsen zijn uitgegroeid tot hele zakken, welke tot bergplaats dienen.
Nu heeft Bosch van de eerste figuur een pendant gegeven, waarbij de muts slap is 1 4 ). Het heeft
er alles van, dat het een grote lege zakmuts is. Een kleine heeft een uit hout gesneden kereltje in de
Bossche St Jan op het hoofd 1 5 ). Een pendant van de boer met kleine zakmuts in de Dialogus creatu
rarum vertoont een man met een slappe „lege" muts 1 β ). Het onderste stuk is hier misschien naar binnen
geslagen. Wellicht is dit ook zo bij de „open" zakachtige mutsen op Bruegels Grote Vissen eten de
Kleine 1 7 ), onzeker is het o.a. bij die van een dwaas op de Heks van Mallegem 18 ), van een smulpaap
en een speelman op de Vette Keuken 1 9 ), van een dikzak op de Magere Keuken 20 ) (alle van Bruegel),
van het duiveltje in de mand op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik 2 1 ), van een duivel op
een Laatste Oordeel 2 2 ), van de zogenaamde Verloren Zoon 2 3 ) en van een boer op een Ira-voorstelling 24 )
(alle van Bosch) 2 5 ). Ook bij oudere voorbeelden van een slappe muts, t.w. op twee Noordnederlandse
miniaturen 2 e ).
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Voorbeelden waarbij het zakachtige gedeelte niet naar binnen geslagen, maar geheel open is (de
muts is dus geen „zak" meer), vindt men bij twee duiveltjes op Laatste Oordelen van Bosch 27) en
bij de veelvraat op het rechterluik uit Lissabon 28). Onder de hierboven genoemde onzekere gevallen
zullen er ook schuilen.
Heeft de open, niet naar binnen geslagen, zakachtige muts zich misschien ontwikkeld uit een hoofdtooi, die in het begin der 15de eeuw door vorsten en aanzienlijken gedragen werd en waarbij over een
vrij stijve rand een zakachtig stuk doek hing ^)? De lange lamfer, welke ook deel uitmaakte van het
hoofddeksel en vaak over de schouder gedrapeerd was, is dan verdwenen 30).
De namen van deze mutsen: gevulde of lege zakmuts, lege zakmuts met naar binnen geslagen
bodem en open zakachtige muts, zijn niet met zekerheid te vinden. Misschien noemde men nummer
een en twee saccovel of sac 31).
Dat een zakmuts gebruikt kon worden om er iets in te dragen, bewijzen wel de bedelaarstypen
van Bosch.
NOTEN
^ M. A. Racinet. Le costume historique. Tome IV, pi. France - XTVe - XVe siècle. Costumes civils.
2
) Afbb.: Oud-Holland 1941, blz. 163, afb. 18 en blz. 202, afbb. 37 en 38.
3
) Rep.: Archaeologia LXXXIII, tegenover blz. 18: pi. V, nr 3; tegenover blz. 19: pi. VI, nr 3; tegenover blz. 22:
pi. XI, nr 1. *) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. 5) Rep.: Tolnay, pi. 50. Afb. 6. Rep.: Tolnay, pi. 104, a. Bovenste ry,
nr 3. ') Rep.: Tolnay, pi. 104, a. Tweede rij, nr 1. ') Rep.: Tolnay, pi. 105, a. Rechts onderaan. β ) Rep.: Van
Gelder en Borms, pi. II. ") Idem, pi. VI. 1 0 ) Rep.: Tolnay. Zeichnungen, nr 29.
" ) Dyalogus creaturarum, Dyalogus LXXXIIII.
" ) Rep.: Miracles de notre Dame. Tome I. Reproduction des 59 miniatures du Manuscrit Français 9198 de la
Bibliothèque Nationale. Paris z.j., pi. 36 en 56.
1S
) Rep.: Geisberg, T. 8, Bl. 98 en T. 74, Bl. 152.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 104, b. Derde rij van onderen, tweede figuur van rechts.
" ) M. Coppens en P. Concordius van Goirle. De Koorbanken der „St. Jan". 's-Hertogenbosch 1946, pi. 13.
" ) Dyalogus creaturarum, Dyalogus XCVI. " ) Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 28. l e ) Rep.: Van Bastelaer.
Estampes, nr 193. " ) Idem, nr 159. 20) Idem, nr 154. 21) Zie blz. 67. »«) Rep.: Tolnay, pi. 67.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 88. Afb. 56. Ook van de marskramer op de achterkanten der luiken van het Hooiwagentryptichon? Rep.: Baldass, nr 4. Enklaar {Uilenspiegel, blz. 78) schrijft over het hoofddeksel van de zogenaamde
Verloren Zoon: „ D e muts op het schilderij is een lap, een „sleter", wat in het lied van Valerius op het standbeeld
van Duc d'Alf ook spreekwoordelijk voor een vervallen mensch gebruikt wordt". Het hoofddeksel ziet er wel gehavend
uit, zo maar een stuk lap is het echter niet, daar het aan een bestaand model beantwoordt.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 5, a.
!б
) D e man met de uitgestoken hand in Van Akens schip met pretmakers en op de daarnaar gemaakte tekening
draagt ook een zakachtige muts (zie blz. 189). Op het schilderij is zij onduidelijk van vorm, op de tekening is de muts
leeg en misschien naar binnen geslagen.
ae
) Zie blz. 67, noot 45 en Livre d'Heures de Gysbrecht de Brederode, évêque e'lud' Utrecht. Introduction J. Brassinne.
Bruxelles s.a., pi. 11. " ) Rep.: Tolnay, pi. 67, rechts beneden, en pi. 112. ! ' ) Zie blz. 118.
") Rep.: Oud-Holland 1941, blz. 162 en 166. M. von Boehn. Die Mode. Menschen und Moden im Mittelalter.
Vom Untergang der alten Welt bis zur Renaissance. München 1925, blz. 149.
30
) Dit overgangsstadium mag men waarschijnlijk zien in de muts van de aanzienlijke man met de valk o p
Bosch' Invidia. Rep.: Tolnay, pi. 5, b. 31 ) Zie blz. 123.
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BOOMMENSEN

E

in Bosch' dagen was het ganstrekken. Dit werd beoefend door gansrijders, leden
van een gansrijdersgilde, een vereniging van ruwe pretmakers, die meestal op Vastenavond, maar
ook wel op andere volksfeesten een levende gans met de kop naar beneden aan een tussen twee bomen
of palen gespannen touw ophingen. De uitgerekte hals van het dier werd met olie of zeep besmeerd.
De ruiters moesten in volle galop onder het touw doorrijden en de hals trachten af te trekken ^ . Dit
ganstrekken werd in West-Friesland reeds in de 14de eeuw verboden 2 ). Doch ondanks vele verbodsbepalingen uit later tijd bleef het vermaak nog lang in zwang.
Na het ganstrekken volgde meestal een maaltijd, waarbij het vaak zo ongeregeld toeging, dat de
overheid zich ook daartegen keerde 3 ). Soms werd aan de dis de gans opgegeten 4 ). Maar ook zonder
het ganstrekken werden op bepaalde feestdagen, vooral op 't Sint-Maartensfeest en Vastenavond,
luidruchtige maaltijden gehouden, waarbij een gans de hoofdschotel vormde 5 ).
Zo'n feestmaal van een pretmakersgilde, waarbij ook de gans aanwezig is, schijnt door Jeroen
gehekeld in een fragment van een geschilderde hellevoorstelling, dat de zogenaamde boommens weergeeft e ). Dit fragment is verwant aan een tekening van Bosch in de Albertina te Wenen 7 ), waarin reeds
een hekeling van een feestvierend gezelschap, wellicht een Carnavalstroep is vermoed e ), doch waarvan
men de leden eerder voor Meifeest-vierders moet houden 9 ). Ook tijdens het Meifeest ging men zich
te buiten aan drank en spijs. De zgn. Meibieren waren berucht, ten gevolge waarvan de Synode van
Deventer zich er in 1602 tegen kantte 10 ).
De twee afbeeldingen tonen ons het hoofd van een man, dat gedragen wordt door een hol, houtachtig steunsel, waarvan de beide holle poten in bootjes staan. In de romp van het steunsel bevindt
zich een drinkend gezelschap 11 ). Uit de romp steekt een vaan, welke op het schilderij een doedelzak,
op de tekening een halve maan vertoont: symbolen van losbandig vermaak. Nu wordt gemeend, dat
de romp van de man op de tekening een mosselschelp is 12 ). Op het schilderij is hij dit positief niet.
Daar vormt hij met de rechterpoot, evenals op de tekening, een holle boom welke de vorm heeft van
een gans, die met hals en kop naar beneden hangt: misschien een reminiscentie aan een opgehangen
gans, die afgetrokken moet worden, of aan een gans, die bij een feestmaal, bijv. op Vastenavond,
gegeten wordt. Is het gezelschap in de vogel soms een gansrijdersgilde? De feestvierders — ook die van
de tekening, waarop zij zich eerder in een ei- dan in een mossel-vormig omhulsel bevinden — zitten
in de „schil", d.i. de bast, van een boom, dus zijn ze twistziek 13 ).
Maar de voorstelling is meer dan een satire op een troep pretmakers. De boommens zelf wordt
ook gehekeld. De poten van het steunsel staan in boten. Nu betekent boot in de 16de eeuw behalve
vaartuig, ook schoen en wijnton 14 ). De bootjes wiegelen op de golven en verbeelden de wankele gang
van de man, diç op het schilderij de gedaante heeft van een gans, een dom, waggelend dier 1 Б ). Zulk
een houtachtig, hol lichaam heeft ook een boommens op een, door sommigen aan Van Aken toege
schreven, getekende Bekoring van St Antonius, die zich in het Kupferstichkabinett te Berlijn bevindt.
Het kereltje is „schelachtig," twistziek. Om dit te accentueren hangt uit de bast, schil of schel, een
schel waarmee men luidt, een bedelaarsattribuut 17 ). In het lichaam zit hier geen pretmakersgezelschap,
doch op de romp staat een drinkkan. Kennelijk stelt de man een armoedige kroegloper voor. Als
zodanig is hij verwant aan een misschien door Bosch getekende bedelaar, die een schel in de hand
houdt, een wijn- of bierkruik als rug heeft en wiens gelaat lijkt op dat van de boommens uit het helletafereel 1 8 ) .
De boommens op het schilderij draagt een ronde houten schijf op het hoofd. Zulk een voorwerp
werd ook een bord genoemd 1 9 ). Bedoelt Jeroen met deze voorstelling, dat de boommens een „bord
20
houdt", d.i. draagt, dan is hij een „bordhouder", d.w.z. een houder van een speelhuis of dobbelhuis ).
De schijf kan echter ook een houten schild zijn, en in dat geval is de man een schilddrager, d.i. een
21
bedelaar ). Nog op een derde aan Bosch toegeschreven tekening (Kupferstichkabinett, Dresden) komt
een boommens voor 2 2 ). Daar deze evenals de boommens op de St-Antoniustemptatie, duidelijk een
armoedzaaier is, ligt het voor de hand aan te nemen, dat de meester ook in het wezen van de helleEN WREED SPEL

185

voorstelling een pierewaaier hekelen wil, die door zijn losbandig leven arm geworden is г з ). Men moet
derhalve in de man liever een schilddrager dan een bordhouder zien. De gans is trouwens kaal — een
geplukte gans — en de band of het lint om zijn nek treft men ook aan om een korf, welke, op een
gravure naar een compositie van Bosch, door een armoedige zwerver gedragen wordt, die zich aan de
zwelgzucht overgegeven heeft24), en om de dij van een duivel, waarin de schilder de bezoeker van een
bordeeltaveerne hekelt25). Wat de band of het lint betekent, is onduidelijk.
Op het „bord" of het „schild" lopen drie naakte zondaren, die door drie duivels 2β ) — een koppe
laarster, een hoerenwaard (?) en een meretrix 27 ) — begeleid worden, om een door een conciliatrix
bespeelde doedelzak. De erotische betekenis van dit muziekinstrument is reeds verklaard.
De rand van de ronde houten schijf op de tekening van de Meifeest-vierders in de Albertina is van
ijzeren punten voorzien. Het Laatste Oordeel te Wenen vertoont ook een schijf met ijzeren punten.
Daarop lopen twee zondaren, die door middel van een touw twee molenstenen in beweging brengen 2 8 ).
We hebben hier misschien met een onderdeel van een molen te doen, en wel met een der twee hggende
schijven, waartussen een kring van houten of ijzeren staven besloten is. De schijven vormen met de
hen verbindende staven een drijfrad 2 9 ). Zo'n schijf heette een „schive" s o ). Maar schive betekent ook
doedelzak я ) . Uit de drinkkan, die op de schive van de tekening staat, steken een ladder en een stokje,
waaraan een snoer met balletje bevestigd is. Snoer met balletje, drinkkan en schive zijn symbolen van
losbandig vermaak. Vermoedelijk schuilt in de ladder (leer) en de kan een of ander spreekwoord. Men
denke aan de volgende gezegden met „leer" en „kan", die ten beste gegeven werden, als iemand „Ik
kan niet" zei: „Zet de kan van je. En de leer an je" en „Die geen kan heeft, moet de leer gebruiken" **),
in welke zinnen „leer" lering, onderwijs betekent. Voor de mannetjes, die zich op de leer en in de kan
bevinden, kan gelden: de leer (het onderwijs) komt uit de kan, d.w.z. zij halen hun wijsheid uit de
drank.
Zouden ladder en houten schijf ook iets te maken hebben met het ganstrekken, waardoor de
aandacht van Bosch op deze voorwerpen gevestigd werd? In Limburg vond vroeger nl. het „gansdraaien" plaats. Dit was een soort van ganstrekken, waarbij de deelnemers met tweeën te gelijk gingen
zitten op de uiteinden van een platliggende ladder, in het midden van de lengte vastgemaakt aan een
k a r r e r a d , dat op een loodrecht in de grond bevestigde karas in draaiende beweging kon worden gebracht 33).
Nu hebben wij nog de vierde der aan Bosch toegeschreven afbeeldingen van de boommens niet
bekeken M). Het is die, welke men op de tekening aantreft, waarop we hiervoor reeds heden ontdekten,
die in een schilschip zaten en dus „in scille", d.i. vechtlustig waren 35). Uit het houtige linkerbeen van
de man komt een naakte voet te voorschijn, welke gesteund wordt door een houten stut, dat bij bedelaars
met een afgehakte voet wel onder de knie werd aangebracht3e). Rechtervoet en -been steken in vodden
en rijzen op uit een bootje (wijnton). Mensjes zwemmen in het water: ze zijn bij het nat, d.w.z. ze vereren Bacchus 37). In de holle romp zit weer een feestvierend gezelschap en op de schijf, met een vorm
die afwijkt van de bovenbeschreven schijven en die waarschijnlijk alleen dient als presenteerblad voor
wat er op staat, bevindt zich een tent met een paartje, een symbool van de wulpsheid f8). Ook in deze
boommens hekelde Jeroen een doordraaier, die tot armoede vervallen is.
NOTEN
' ') Zie over ganstrekken, -sabelen, -knuppelen enz.: K. van Nyen. De gans in de volksvermaken. Volkskunde
XXXIX, blz. 31 vlgg. en de literatuur die hij opgeeft. Vrbb. van ganstrekken op Vastenavond o.a.: M. Sabbe. Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, etc. (1658). Antwerpen 1926, blz. 71; Van Vloten. Kluchtspel I,
blz. 206; M. S. Pols.a Westfriesche stadrechten, uitg. in Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, eerste reeks nr 7, 1885,
deel 2, 2, 357, 139. ) Volkskunde XXXIX, blz. 35.
») Ter Gouw, blz. 199; Volkskunde XXXIX, blz. 41; Welters, blz. 29. ') Welters, blz. 29.
*) Vrbb.: J. C. A. Hezenmans. De illustre Lieve-Vrouwe Broederschap in Den Bosch. Utrecht 1876 (overdruk
uit Onze Wachter), blz. 31; Schrijnen I, blz. 128 vlgg.
") Op het rechterluik van het Tuin van de Wellust-tryptichon (rep.: Tolnay, pi. 74. Afb. 25). Het zogenaamde
Visio Tondaly is een repliek (rep.: Lafond, bij blz. 25). Zie voor andere kopieën: Lafond, bü blz. 55, Friedländer V,
blz. 153 en Tolnay, blz. 95.
') Rep.: Tolnay, pi. 109. Afb. 28. N. Beets {Oud-Holland 1935, blz. 225 vlg.) schrijft de tekening aan Lucas
Comelisz. toe. Onjuist lijkt Benesch' mening (/. d. p. K. LVIII, blz. 261), dat Bosch tot deze tekening geïnspireerd
zou zijn door de middeleeuwse symbolische voorstelling van de boom des levens., die in een bootje staat, waarin zich
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personen bevinden, die de standen weergeven, terwijl twee muizen (dag en nacht) aan zijn wortelen knagen. Een door
sommigen aan Jeroen toegeschreven variant, waarschijnlijk een kopie van een tekening van Bosch, bevindt zich in het
Kupferstichkabinett te Dresden (rep.: Baldass, nr 150. Afb. 24). Rep. van een andere, zeer zeker niet door Bosch
getekende variant: Maeterlinck. Peinture, afb. 222. Toeschrijving aan Bruegel en uitleg zijn onjuist. Van Akens voor
stelling had invloed op een Duitse houtsnede „Satyre gegen das Papsttum" (rep.: E. Weil. Einblattholzschnitte
des
XV и. XVI Jahrhunderts. München 1925, XI) en op een tekening van J. de Gheyn (rep.: F . Lugt. Musée du Louvre.
Inventaire général des dessins des écoles du nord. Ecole hollandaise. Paris 1929. Tome I, afb. 282).
e
) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 23, noot 1. ") Zie blz. 199.
10
) H. F. Wirth. Der Untergang des niederländischen Volksliedes. Haag 1911, blz. 177.
11
) In de meretrix die op het schilderij wijn tapt, ziet Baldass (blz. 85) ten onrechte een heks en Tolnay (blz. 34)
een tovenares. Is de man, die over de rand van het ganzenlijf kijkt, zoals Tolnay (blz. 34) wil, Bosch zelf „qui rêve
le cauchemar, son âme est le réceptacle des mille souffrances et des mille plaintes"? Hij is wel niets anders dan een
feestvierder, die zich van de dis verwijderd heeft en lui op zijn elleboog leunt.
la
) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 23, noot 1. Vermeylen (blz. 44) schrijft de boommens op de hellevoorstelling van
de Wellusttuin-tryptiek „een soort van kaal eenden-lijf, dat een gebroken ei gelijkt" toe.Ten onrechte ziet Tolnay
(blz. 34) en Baldass (Л d. K. M. I, blz. 54; Groot werk, blz. 239) in de romp een ei. Het motief van de boom die in de hel
groeit, komt in een Middelnederlandse legende voor (De Vooys. Legenden, blz. 300) en ook in Thet Freska riim (14de of
15de eeuw: Van den Bergh, blz. 98). Ook een ladder (vgl. die, welke op het schilderij tegen de houtachtige romp leunt)
komt in helleverhalen voor, zie Bosch, blz. 101 en Dollmayr, blz. 331.
" ) Zie blz. 58. Ook Baldass (blz. 85) ziet in de romp op de tekening een ei.
" ) M.W. I, 1368; W. N. T.
Ш , 1, 502. " ) Tolnay (blz. 34) ziet in de bootjes Blauwe Schuiten, echter zonder bewijsplaats.
l
") Rep.: Tolnay, pi. 101, a. Afb. 27. " ) Zie blz. 51. Misschien heeft Bosch hier juist het type van de klinckeneere gekozen, om met de bel de heilige te kwellen, die immers zelf zo'n voorwerp bij zich droeg. Zie Morawski,
1β
blz. 167.
) Rep.: Conway, pi. CXV. ») ÌV. N. T. III, 1, 524. i 0 ) M. W.l, 1388. " ) Zie blz. 86. " ) Rep.:
Baldass, nr 150. Afb. 24.
2Э
) Baldass (blz. 240) ziet in de boommens van het schilderij alleen maar een hekeling van de Gula.
" ) Zie blz. 201. " ) Blz. 23.
*') Ten onrechte ziet Tolnay (blz. 34) in hen „demons et sorcières", die „pêcheurs contre nature" medevoeren.
" ) Zie blz. 40, 84 en 97. Verwant aan deze afbeelding van hoofd met schijf, waarop de zonde der onkuisheid
gehekeld wordt, is het op een aan Huys toegeschreven St-Antoniustemptatie voorkomende hoofd met platte muts,
waarop een Luxuria voorstelling aangebracht is: rep.: Apollo. Chronique des Beaux-Arts 1942, nr 14, blz. 12.
ae
) Rep.: Tolnay, pi. 63.
ы
) W. N. T. XIV, 611 (schijfloop). Of zijn de pinnen te klein voor „staven"? Op een naar een compositie van
Bosch gemaakte gravure „ D e Krijgsolifant" draagt een der krijgers een schild met een rand van pinnen. Is ook de schijf
op de tekening een schild? En is ook deze boommens een „schilddrager"? Of is het schild op de gravure een schive?
De krijger steekt er zijn hoofd doorheen. Symboliek? Het lykt eenvoudig een product van Bosch' bizarre geest.
* 0 ) De rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis, uitg. door H. G. Hamaker in
Werken van het Hist. Genootschap te Utrecht. Nieuwe Serie nr 21, 24 en 26. II, 399.
81
) M. W. VII, 592. 8 l i ) Harrebomée II, LXXIII.
a8
) C. H. Peters. Het Haankappen. De Brabander. Tijdschrift gewijd aan Geschiedenis, Oudheidkunde, Folklore
en Geslachtskunde. Merchtem. IV, blz. 53. Ten onrechte heeft men in de ladder een aan dromen ontleend paringssymbool gezien. J. G. van Gelder in Beeldende Kunst XXVII, afl. 8, afb. 64).
" ) Kupferstichkabinett Dresden. Rep.: Baldass, nr 150. Afb. 24. s t ) Zie blz. 66. 3 ·) Blz. 51. =") Blz. 193.
ae
) Men vergelijke deze voorstelling met Tolnay, pi. 4, a (Luxuria), pi. 30 en The Studio 1938, blz. 196 (Luxuria).
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HOOFDSTUK XXIV
DRIE COMPOSITIES MET UIT EEN ANUS V L I E G E N D E

VOGELS

O

p EEN DOOR FRIEDLÄNDER aan Bosch toegeschreven kleine St-Antoniustemptatie ziet men een
duiveltje uit een ei kruipen, terwijl hij op een man mikt, wiens hoofd en armen in een grote zak
schuilgaan ^. Het linkerbeen van de ongelukkige staat in een wijn- of bierkan, hetgeen zeggen wil
dat hij verslaafd is aan de drank 8 ). Uit de kan komen ook pijlen te voorschijn en naast het ventje
ligt een boog. Hij heeft al zijn pijlen in de kan geschoten, d.w.z. hij heeft al zijn krachten in de kan
verspild 3 ). In zijn ontbloot achterwerk steekt een trechter, waaruit vogels vliegen. We hebben hier
met een combinatie van twee spreekwoordelijke uitdrukkingen te doen, nl. met „door de billen jagen",
d.i. verkwisten *) en „in de zak jagen", d.i. in het ongeluk storten 5 ). Het duiveltje (het boze element
in de man zelf; over het ei zie men blz. 144 vlgg.) jaagt ze (de vogels) bij de man door de billen, d.w.z.
doet de man zijn geld verkwisten. Ook jaagt hij het kereltje in de zak. Bosch gebruikt het symbool van
de vogels om het „vluchtige" van het verkwiste geld weer te geven. Men denke aan het gezegde „Er
vloog een eend uit zijn gat", d.i. hij heeft een milde bui gehad e ). De trechter waaruit de vogels vliegen,
is het symbool van de verkwisting: het in een trechter gegoten vocht verdwijnt er terstond weer uit 7 ).
De voorstelling van een wezen, dat met pijl en boog op een mannetje met ontbloot achterwerk
schiet, is niet aan Jeroens brein ontsproten. De schilder heeft haar aan miniaturen ontleend. Men
vergelijke het hierboven geschetste schilderijfragment met Vlaamse miniaturen uit het begin van de
14de e) en het begin van de 15de eeuw 9 ).
Men kan het fragment verder vergelijken met twee aan Bosch toegeschreven tekeningen. De ene stelt
een oude vrouw voor, die op een soort korf zit en met een groot wafelijzer10) op het blote achterwerk van
iemand slaat, die met hoofd en romp in de korf gekropen is 11 ). Uit de anus vliegen vogels. De andere tekening vertoont ons eveneens zulk een persoon 12 ). Op de korf zit nu een speelman, die met zijn luit op de
partes posteriores timmert, waaruit ook hier vogels vliegen. In beide gevallen hebben we te doen met een
in beeld brenging van de zegswijze „door de billen slaan" of „door de billen lappen", d.i. verkwisten13).
De oude vrouw (waarschijnlijk een Vastenavondvierster) en de speelman „slaan ze door de billen",
d.w.z. lappen hun penningen er door. De korf wijst er op, dat zij ze uitgeven aan overdadig eten en
drinken 14 ).
NOTEN

') Rep.: Tolnay, pi. 118, с Duidelijker: Friedländer V, Tafel LXI. Afb. 32.
Zie blz. 114. 3) Blz. 171, noot 49. 4) W. N. T. II, 2, 2690.
) Zie: Een spel van sinnen van den voorleden tijt, vs 301 vlgg., 515 en 639 (Van der Laan. Rederijkersspelen).
Blijkens vs 301 vlgg. bracht men ook op het toneel deze zegswijze in beeld. De jager „Elck Een", die zijn leven in
zonde doorbrengt, zegt daar: ik jaag „mijn selven inden sack" . . . . „ick weet w e l . . . . dat ick ten lesten inden sack
moet. Siet, hier (dus op het toneel) staetse open na mij en beijt". Vgl. de uitdrukking „in den sack leiden" = in de
val brengen (Л/. W. VII, 65). β) Harrebomée III, blz. LXXXV. ') Zie blz. 137
e
) Hs. nr 103. Gem. Bibl. te Kamerijk. Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 138.
*) Rep.: V. Leroquais. Un livre d'heures de Jean sans Peur, Duc de Bourgogne (1404—1419). Paris 1939, pi.
II. Afb. 31.
lc
) Het voorwerp in haar andere hand is een pollepel, hier een symbool van de onmatigheid en de verkwisting.
" ) Rep.: Lafond, bij blz. 68; minder duidelijk: Tolnay, pi. 103, с Afb. 30.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 103, b. Afb. 29. Met deze tekeningen vergelijkt Combe (blz. 88, nr 74; 98, nr 139) ten onrechte
een fragment uit Bosch' St Hieronymus in gebed (Venetië), nl. het mannetje, dat met een stok in de anus in een bijenkorf
kruipt, terwijl op de stok een uil zit, wie het door vogels lastig gemaakt wordt. Zie Bosch, blz. 169, noot 19. O. Benesch'
uitleg (Die Zeichnungen der niederländischen Schulen des XV. und XVI-Jahrhunderts. Wien 1928 — Beschreibender
Katalog der Handzeichnungen in der grafischen Sammlung Albertina. Band II, blz. 5) van twee voorstellingen op de
tweede tekening: „hij is door den korf gevallen" en „men zou haar met geene tang aanraken" is onjuist. Op deze
tekening grijpen naakte jongetjes naar de vogels. Zij doen wel even aan putti denken (zie over putti bij de Nederlanders: Hoogewerff II, blz. 465). Het motief van een naakt kind dat met vogels speelt, kan Bosch aan oudere Nederlanders ontleend hebben. De onder Nederlandse invloed staande Bocholter Israhel van Meckenem gebruikte het op
zijn „Kinderbad" (rep.: Schultz, afb. 228). Ook de naakte spelende kinderen van Reeuwich doen even aan Jeroens
vogelvangertjes denken (zie blz. 240).
" ) W. N. T. II, 2, 2690. Andere vrbb.: Kamper liedboek, nr 2 (T. N. M. III, blz. 147 vlgg.), het bijschrift bij
Bruegels Feest der Zotten (Van Bastelaer et Hulin de Loo, bij blz. 98) en in het gedicht onder de prent van Sinte
Reynuyt (Het Boek XX, bij blz. 220). " ) Zie blz. 168.
a
)
s
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HOOFDSTUK XXV
PRETMAKERS

IN EEN

SCHUIT

p EEN SCHILDERIJTJE VAN BOSCH in het Louvre l ) bevinden zich in een bootje 2) twee vrouwen,
waarvan de één een non is, en vijf mannen, waartoe een monnik behoort. Een naakte kerel duwt
het schuitje bij de achtersteven terug naar de oever van een baai. Op het land groeit een boompje 3 ),
waaraan de mast van het schip met een touw bevestigd is en dat deel uitmaakt van een bosschage,
waaruit een man, met een „zakmuts" op het hoofd, oprijst 4) om van de mast een gebraden hoen 5)
los te snijden. Van de mast naar de achtersteven loopt een ander touw. Het lijkt wel of er een wijnrood
kleed aan wappert. Een tak van het boompje e) dient als zitplaats voor een uit 'n napje drinkende nar ').
Zijn marot houdt hij in de hand. Een vent 8 ), die achter de schuit waarschijnlijk op de oever geknield
ligt, houdt het stammetje vast en geeft over 9 ), vlak bij een grote, aan een tak hangende vis 10 ).
De mast is een slanke, rechte boomstam, die bovenaan bebladerd is. Achter de kruin is een tak
geschilderd, welke ander lover vertoont en niet aan de mast ontspruit, maar er op een onduidelijke
wijze aan vastgemaakt is. Volgens een kenner is hij er later bijgeschilderd, waarschijnlijk in de 18de
eeuw 11 ). De blaadjes van de oorspronkelijke kruin, waarin een uil verscholen zit, gelijken op die van
de oeverbosschage. Boven het hoen wappert een lange rose wimpel met gele halve maan.
In het bootje vallen in de eerste plaats op de monnik en de non, die op hun knieën een plank
hebben liggen, welke enige verspreide kersen, een bord met soortgelijke vruchten en een beker draagt.
De non bespeelt een luit. Achter hen bevindt zich een drietal mannen, waarvan de rechter een grote
pollepel bij wijze van stuurriem hanteert, en de linker, luidkeels zingende, zijn ene hand omhoog heft
en met de andere misschien de stok vasthoudt, die in een omgekeerde bier- of wijnkan steekt 12 ). De
hoofdtooi van de man, die beter uitkomt op een tekening, welke waarschijnlijk naar het schilderij
gemaakt is 13 ), blijkt een „zakmuts" te zijn. Ook de andere vier zingen, maar schijnen tevens op het
punt te staan om — misschien als het lied afgelopen is — in een soort bolvormig gebak te happen 11 ),
dat aan een lang touw bungelt. Het is wellicht een „bol", o.m. een Vastenavondlekkernij 15 ). We hebben
hier te doen met een spel, dat op ons koekhappen gelijkt 1θ ).
Links van de groep is een kerel, denkelijk onder invloed van de drank, in de schuit neergevallen.
Een vrouw (non of bagijn " ) ) wil hem met haar drinkkan slaan, waarschijnlijk uit scherts, want de
gelaatsuitdrukking van het paar getuigt niet van een vijandige gezindheid jegens elkander. Over de
rand hangt een bier- of wijnkruik in het water om koel te blijven. Bij de achtersteven ligt een vaatje,
ongetwijfeld eveneens met bier of wijn gevuld.
In het water bevindt zich nog een tweede man, die een schaal opheft. Hij biedt de inzittenden drank
aan of verzoekt de nap te vullen. Op de tekening lijkt het wel of de schotel leeg is. Het paneel is hier
niet duidelijk.
Een geleerde, op wiens uitvoerige en scherpzinnige behandeling van het schilderij onze studie
voortbouwt, ziet er een weergave in van een Vastenavondgezelschap in een Blauwe Schuit, waarbij
Bosch zich niet streng aan de werkelijkheid gehouden heeft. Een echte Blauwe Schuit dreef nl. niet
op het water, maar werd op wielen voortgetrokken. Hij was bemand met leden van een spotgilde, die
de samenleving en haar instellingen parodieerden. Zij waren onmaatschappelijke bohémiens 18 ).
Deze uitspraken vragen thans onze aandacht. De laatste lijkt niet op te gaan voor alle gegevens
over de Blauwe Schuit, welke dezelfde onderzoeker te zamen gebracht heeft 19 ). In Nijmegen gingen
in 1545 en 1550 „schipgesellen" „mytter blauwer schuyten" rond op Vastenavond en kregen daarvoor
een beloning van het stadsbestuur 20) en in Bergen-op-Zoom namen in het eind der 15de en de eerste
helft der 16de eeuw de „Gesellen met de Blauscuyte" deel aan de grote processie, de zgn. „Cruystogte"
of „Cruysommeganck", die op Zondag na Beloken Pasen door de straten trok. Hun schuitwagen
werd door de gemeente onderhouden 21). In beide gevallen heeft de bemanning van de Blauwe Schuit
voorde pret gezorgd, maar zij bestond niet uit onmaatschappelijke bohémiens, daar een stadsbestuur
zulke mensen niet zal erkend hebben. Waarschijnlijk hebben zij de gedragingen van losbandige pretmakers nagebootst, hetzij alleen voor de leut, hetzij om tevens te hekelen. De Neurenbergers, die met
een „HöU" in de gedaante van een blauwgeverfde schuitwagen op Vastenavond rondtrokken, hekelden
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daarbij geen andere pretmakers, het was hun louter om de jolijt te doen, maar ook in hen mag men geen
maatschappelijke bohémiens zien: zij waren immers gezellen van het Beenhouwersgilde22).
Indien het schip van Bosch een naar de fantasie van de kunstenaar gegeven Blauwe Schuit is, moet
men aannemen, dat de schilder niet de gezellen hekelde, die een schuit bemanden zoals men hem in
Nijmegen en Bergen-op-Zoom kende, maar de fuifnummers, die door hen nagebootst werden. Deze
losbandigen kunnen dan bij feesten in een schip door de stad gegaan zijn, maar het is wel niet bewezen,
dat ze dit deden.
Verder ziet men in de gezellen van de Blauwe Schuit leden van een Carnavalsgezelschap. Zij traden
echter niet altijd met Vastenavond op, getuige de rondgang op de Zondag na Beloken Pasen, dus in
de tweede helft van April, van de Bergen-op-Zomers. Waarschijnlijk hekelden de Nijmegenaren
losbandige 'Vastenavondvierders en de lieden uit Bergen-op-Zoom hen, die zich aan uitspattingen te
buiten gingen bij een feest, dat eind April of begin Mei gehouden werd, het St-Jorisfeest (26 April)
of het Meifeest (1 Mei).
Heeft Jeroen nu losbandigen gehekeld in Vastenavondmilieu of springen zijn sujetten uit de band
ter gelegenheid van een ander feest? Op deze vraag zal straks nader ingegaan worden.
Is echter Jeroens schip wel een irreëel gegeven Blauwe Schuit? Een als Blauwe Schuit bedoelde
schuitwagen heet steeds blauw geschilderd гз). De kleur zou hier de betekenis hebben van nietig, onge
grond, bedriegelijk, kortom van de schijn, die het wezen niet dekt 2 1 ). Nu is de boot van Bosch feitelijk
bruin en niet blauw. Is het niet merkwaardig, dat de meester, die zo graag symboliek in zijn werk te
pas bracht en dit ook veelvuldig op het schilderijtje in het Louvre deed, een gefantaseerde Blauwe
Schuit niet blauw verfde? Of trokken losbandigen of mensen, die hen hekelden, ook in schuiten rond,
welke niet die kleur hadden? En droegen deze toch de naam van Blauwe Schuit, of hadden ze een andere?
En kunnen de boten niet soms door het water gevaren hebben? In een stadsrekening van 1550 uit
Nijmegen is er sprake van „den schipgesellen op Vastelavont, doe sij myt die Blauwe Schute omvoiren" 2 5 ), en Jacop van Oestvoren schreef in 1413: „als si (d.z. poorters die waardig zijn in de Blauwe
Schuit opgenomen te worden) die Blauwe Scuut sien royen" 2 β ). „Omvaren" kan echter ook rond
trekken betekenen 2 ' ) en de passage van Jacop kan beeldspraak zijn. In 1504 namen de Neurenbergse
beenhouwers ook een narrenschip op een slee mee in de optocht. De bij de beschrijving behorende
afbeelding geeft het schip weer in het water en bruin van kleur 2 e ). Misschien had de tekenaar een
dergelijke boot wel eens in het water zien drijven.
Wij veronderstelden zo even, dat Bosch en de gezellen te Nijmegen en Bergen-op-Zoom fuifnummers
hekelden, die in een schip losbandige pret bedreven. Maar eigenlijk is het niet onomstotelijk bewezen,
dat lieden van het lichte en losse leven soms in een schuit de bloemetjes buiten zetten. Van de aange
voerde schuiten staat het slechts van de Bergen-op-Zoomse, de Nijmeegse en de Neurenbergse vast,
dat het schepen waren. In alle andere gevallen kunnen de woorden schuit of blauwe schuit gebruikt
zijn, zonder dat men aan een echt schip of een schuitwagen denken moet. Met der Blauwer Scuten
ghilde 2 9 ), der Scuten ghilde 3 0 ) en die Blawe scuut 3 1 ) wordt soms alleen de naam van een Carnavalsgezelschap bedoeld. De uitdrukkingen: der scuten toebehoren, die Blauwe Scuut sien royen, den scuten
ghenoten, die Scuut laden, in die Scuut die vracht wesen ^), te stijf die schuyte trecken 3 3 ) en de sangers
in de blau schuyte heeten 3i) kunnen zuiver beeldspraak zijn. Dit is zelfs mogelijk bij het begin van het
gedicht van Jacop van Oestvoren, waarin de „prins" van het Carnavalsgezelschap „alle ghesellen van
wilde manieren" oproept om
Te comen in die Blauwe Scuut
Ende inder Blauwer Scuten ghilde 3 5 ) .
„In die Blauwe Scuut comen" behoeft hier niets anders te betekenen dan: meedoen aan loszinnig
feestvermaak. Dit geldt als mogelijk, omdat in het hele gedicht niets staat, dat er positief op wijst,
dat de leden van de Brabantse pretmakersclub, die op Vastenavond 1413 opgericht werd ter gelegenheid
van een steekspel tussen Brabanders en bewoners van Hoedekenskerk, een heerlijkheid in Zuid-Beveland,
in een echte schuit of een schuitwagen de bloemetjes buiten zetten. Die scute lijkt iets fictiefs te zijn,
evenals een gedeelte van de bemanning die hem vullen moet. Zullen hun plichten verzakende ridders
(vs 13), apten (39), prelaten (39), papen (51), clercken (51), moniken (73), begheven lude (73), abdisse
(129), nonne (129) en beghinen (135), werkelijk lid van die fuiverstroep geweest zijn? Misschien een
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enkele geestelijke van lage rang, maar ook dat is nog de vraag. Het noemen van al die personen dient
om parodiërend de sfeer van losbandigheid en dwaasheid weer te geven, welke men nastreeft 3e ). Er
zit in die figuren iets stereotieps: wij kennen ze uit de handschriften der Dietse moralisten, soms ook
uit kluchten, refereinen, liedjes en boerden. In de laatstgenoemde genres komen ook andere leden van
de bemanning als geijkte types voor, bijv. de jonge vrouwen, die met een oude man getrouwd zijn.
Verder is de Blauwe Schuit de naam van een huis 37), het opschrift van een uithangbord S8) en de
bijnaam van iemand, die misschien in zo'n huis woonde of een pierewaaier geweest is of was S9).
Schuyte kan de naam geweest zijn van een fuiverstroep ^), maar de zin waarin het woord voorkomt:
„(si) en creghen niemant inde Schuyte" ^) kan ook wel betekenen: ze kregen niemand in hun kring.
De hoofdletter bewijst hier niets, omdat andere gewone zelfstandige naamwoorden in het gedicht,
waaraan de regel ontleend is, o.a. Cruyssen, Pol en Slot ook hoofdletters hebben.
Aan de bovenstaande plaatsen 42), kan men nog toevoegen: houten schietjen van de blaeuwe
schuyt 43), lichte schuytens gast **), lichte schuit45) en gesel vander blauwer schuit4e), altemaal lieden
van losse of lichte zeden. Verder valt te wijzen op Wouterkin Lichteschuute, de naam van een knecht,
die in een 16de-eeuws toneelstuk op de boerderij van de vader van de Verloren Zoon werkzaam is 47 ).
De voornaam Wouter zal hier wel ongunstige betekenis hebben 4e).
Toch is dit alles slechts hypothese. De volgende gegevens onderlijnen dit.
In een studie over het Leidse volksleven in de aanvang der 16de eeuw wordt medegedeeld, dat op
7 Januari 1534 in Leiden onbehoorlijke Vastenavondspelen als „twaterschip comt wten haghen" verboden werden49). Dit spel is waarschijnlijk hetzelfde dat Jan van Hout de 18de Januari 1579 aanduidde
met de woorden „tschip zeylt" 50). Hij betreurde het, dat het de Vastenavond niet meer opvrolijkte.
Misschien zaten er fuifnummers in Bl), misschien echter mensen die iets vertoonden en daarbij geld ophaalden, evenals dit het geval was bij andere Vastenavondattracties, welke Jan van Hout noemt en die
Bruegel op zijn Strijd tussen Vasten en Carnaval afgebeeld heeft, nl. de vuile bruid52) en de wildeman53).
Verder laat een tekening van Bosch zien, hoe losbandige zondaren in een schuit gemarteld worden ь*). „Zwabbers" of „ragebollen" (Vastenavondattributen) behoren tot de uitrusting van duivelen
of tot de tuigage van het schip. Ook de „voeten" van de geschilderde boommens staan in schuiten
met masten 6 5 ). Bewijzen deze schepen, dat losbandigen werkelijk in boten of schuitwagens aan de
zwier gingen of hebben we ook hier slechts met beeldspraak te doen? Bij de boommens moet men ook
aan het gebruik van boot in de zin van schoen en wijnton denken s e ).
Als fuivers niet in een schip of schuitwagen zaten, waarom noemden zij zich dan gezellen van de
Blauwe Schuit, kan men zich afvragen? Terecht is betoogd, dat het een overoude, onder het volk levende
voorstelling was, „om alles wat zorgeloos erop los leefde, fuivers, bohémiens, doorbrengers, mislukkelingen, vagebonden, bedelaars, kortom alles wat zich buiten de maatschappij plaatste of daardoor
uitgeworpen was, figuurlijk in een schip samen te brengen" 67). Zo'n fictief schip was ook het schip
van Sinte Reynuyt: „verbeelding van het verval der levensschipbreukelingen, voor wie geen reclasseering mogelijk was" 88 ). Ook de Blauwe Schuit kan een figuurlijk schip geweest zijn, waaraan alleen
door gildeleden in optochten een vorm gegeven werd. Behalve van de blauwe sprak men ook van de
lichte schuit. Gaf Bosch dit laatste gefingeerde schip weer? Het bootje, waarin hij zijn sujetten plaatste,
is ongetwijfeld klein, en ook licht, want een enkele man duwt het terug. Wordt de geringe zwaarte
nog eens speciaal aangeduid door de kleinheid van het schip ten opzichte van de bemanning?
Deze veronderstelling vindt enige steun bij het volgende. Onder de afbeeldingen van pretmakersgezelschappen, welke originele Jeroens zijn of teruggaan op werken van Bosch 5e), zijn er, behalve de
gravure van „die blau schuyte", waarop men eveneens levenslustigen in een bootje aantreft, vier, die
voor een vergelijking met het schilderij uit het Louvre in aanmerking komen, t.w. de fuivers in de
mosselschelp, het ei, de doedelzak en de zogenaamde boommens. In deze vier gevallen is het voorwerp,
waarin men zit, niet iets reëels. Dus ook het schip niet?
Het aantal gegevens is echter te gering of te weinig zeggend om te beslissen. Voorlopig schijnt
slechts deze conclusie mogelijk: Bosch heeft zijn sujetten en zo hebben de organisatoren van de vertoningen te Nijmegen, Bergen-op-Zoom en Neurenberg hun gezellen in een schip geplaatst, óf omdat
echte pierewaaiers wel eens in een schuitwagen of een varende schuit door de stad trokken, óf omdat
een schuit een symbool kon zijn van losbandig feestvermaak. Waarschijnlijk heeft Jeroen daarbij niet
aan een Blauwe Schuit gedacht, misschien aan een Lichte.
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Het is mogelijk, dat hij zijn werk geschilderd heeft onder invloed van een „punt", dat hij gezien
of zelf voor een optocht ontworpen had, maar dan niet voor de Onze Lieve-Vrouwe processie te
's-Hertogenbosch, want daar kwamen dergelijke komische punten niet in voor e o ) .
Om tot een juist begrip van het schilderij te komen, is het van belang na te gaan of Jeroen zijn
losbandigen hekelde als deelnemers aan een bepaald feest. Zoals we zagen, heeft men aan de Vasten
avond gedacht. Staan echter eind Februari de bomen in volle bladertooi, zijn de kersen rijp en zwemt
men dan in het water? Neen immers, indien men bij de eerste vraag de altijd groene bomen buiten
beschouwing laat. Iemand rekent de boom van Bosch' schip dan ook tot deze groep en vergelijkt de
voorstelling met Zweedse rotstekeningen uit de bronstijd, die eveneens boten weergeven, waarin een
boom staat β 1 ). Maar de bladeren op het schilderij bewijzen duidelijk, dat we hier niet met een spar,
den, buxus of zo te doen hebben.
Indien wij de pretmakers als Vastenavondvierders willen beschouwen, dienen we dus het oprijzen
uit de bladerrijke struik, het kersen eten en het zwemmen symbolisch op te vatten. Dat dit redelijk is,
blijkt uit het volgende.
Bosschage en mast met bladerkruin.
Het vermoeden is geuit, dat de mast een hazelaar is e 2 ), die tegen Vastenavond opgericht werd,
wat blijken zou uit een Vastenavondlied, waarin de regel „den haselaer es op gherecht" voorkomt e 3 ) .
Allen die van een pretje houden, worden in dat gedicht uitgenodigd om „te comen inden haselaer",
welke zo breed en hoog is: de beste plaats moeten ze daarin zoeken te verkrijgen.
Men moet hier echter niet denken aan een werkelijke, natuurlijk bladerloze, hazelaar, die men met
Vastenavond als een soort „mei"boom zou geplant hebben e 4 ) . De uitdrukking „den haselaer es op
gherecht" heeft hier slechts zinnebeeldige betekenis en wil zeggen: 't is nu de tijd om zot te zijn. Hier
volgt het bewijs. In de Ommegang, die 15 Augustus 1563 ter ere van Maria te Antwerpen gehouden
werd, hekelde men ook de zotheid e 6 ) . Op een wagen werd de kei gesneden β β ) . Daarachter reed te
paard iemand „int Boonstroo" e 7 ) , een ander „inden Haeseler", dus in een hazelaarsstruik of versierd
met hazelaarstakken, en een derde „met een Muelen inde hant bestooven sijnde met den Meelbuydel
omdat de sulcke haer wijsheyt verloren hebben" e 8 ). De hazelaar is dus hier een symbool van de dwaas
heid, wat hij ook is in De Roovere's spel Quiconque vult salvus esse, waar iemand heet „Half-DulHalf-Vroet in den haselare ende meer andre weghen", d.w.z. iemand die half zot, half wijs is „in den
haselare" en op andere manieren β β ). Op welke wijze men zot is, als men „in den haselare" is, leert
ons het volgende. In de 16de eeuw betekent „in de hazelaar klimmen" ook toornig worden 7 0 ). Nu blijkt
uit een 16de-eeuws referein, waarin o.m. zot genoemd wordt „Tvolck dat duer berespen in dhazeler
clemt", dat ook zij die oplopend van aard zijn, door de 16de-eeuwers tot de zotten gerekend werden 7 1 ).
In het genoemde Vastenavondlied betekent de uitdrukking „lopen inden top" (nl. van de hazelaar) 72 )
dan ook: zot worden, dwaze dingen gaan doen, doordat men toornig is, en de uitdrukking „in den
haselaer sijn" 7 3 ) : zot zijn, dwaze dingen doen, doordat men toornig is. Elders in het lied betekenen
dergelijke gezegden met hazelaar eenvoudig: zot, dwaas zijn, soms met onkuise bijbetekenis. Het is
niet onmogelijk, dat soortgelijke uitdrukkingen ontstaan zijn, omdat de hazelaar als erotisch motief
kon dienen 7 *), welke symboHek weer zijn oorsprong lijkt te vinden in het vroege bloeien van de boom
(eind Januari en in Februari, vóórdat de bladeren verschijnen), waardoor hij tot een zinnebeeld van
het nieuwe leven en de vruchtbaarheid werd. Ook het schip was een vruchtbaarheidssymbool " ) .
Met de man, die uit het hazelaarsbosje oprijst, om een gebraden hoen van de mast los te snijden,
en die dus „in den haselare" is, wordt waarschijnlijk iemand bedoeld, die dwaze dingen doet, omdat
hij opvliegend van aard is. Het lange mes, een symbool van de toorn bij Bosch, staaft deze opvatting.
Dat ook deze zotten volgens onze voorouders de armoede leren kennen, büjkt uit een Zuidnederlands
gezegde: den hazelaren op zijn, d.i. verarmd zijn 7 e ).
De mast zelf wordt terecht beschouwd als een zinnebeeld van de dwaasheid 77 ), en vergeleken met
een plaats uit een esbatement, waarmee de Bossche kamer „Moyses Doom" op het Landjuweel te
Antwerpen in 1561 de hoogste prijs behaalde: Des keyaerts mast staet hier doorvast, Daer ghy u aen
moet houwen, enz. 78 ).
En nu de kersen.
Deze vruchten treft men in de 15de- en 16de-eeuwse beeldende kunst en in onze taal verscheidene
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malen in onkuise omgeving aan. Twee kersen aan één steel schilderde Bosch op het hoofd van een
jonge, naakte vrouw in de Tuin van de Wellust 79) en plaatste Lucas van Leyden op een tafeltje voor
een minnend paar 80). Middeleeuwse miniaturen tonen ons mannen en vrouwen, die in een badstoof
kersen eten β1 ). Het is opmerkelijk, dat de plank, waar de vruchten bij Van Aken op liggen, gelijk is
aan die, welke in de badstoof de kersen draagt en op de randen van de kuip rust. In een volksliedje
wordt van een minnend paar gezegd, dat het een paar pond kersen gekocht had 82 ), en in een ander
betekent krieken plukken zoveel als paren 8 3 ).
Men moet in de kers een zinnebeeld zien van het vrouwelijk geslachtsdeel, dat in geheel Europa
vaak met vruchtennamen aangeduid wordt. De vruchten op het schilderij hebben ook dubbelzinnige
betekenis, want kersen eten is het minnespel spelen. De luit waarop de non tokkelt, steunt deze veronderstelling. Dit instrument komt in onze 16de-eeuwse taal en beeldende kunst nl. in erotische zin
voor. Zo betekende „spelen met der luten" hetzelfde als kersen eten 84) en schilderde ComeUs Metsys
vrouwen, die luiten aan een luitensteller brengen e 5 ).
Jeroen geeft in de non tevens een „suster Lute" weer, d.i. een weggelopen non of bagijn, ofwel
een vrouw die voorwendt een geestelijke zuster te zijn 8 e ). In onze literatuur gaat zij wel eens met een
verlopen monnik op stap. Dacht de schilder, toen hij het tweetal in zijn schuit een plaatsje gaf, aan het
gezegde: „Erm broerkens soeken erm susterluytkens" e 7 ), d.i. soort zoekt soort?
De twee kersen aan één steel, welke de harpenaar op de naar een compositie van Bosch vervaardigde
gravure van die blau schuyte in zijn hand houdt 88), hebben waarschijnlijk dezelfde functie als de
vruchten op het paneeltje.
Ten slotte de naakte zwemmers 89).
Zeer zeker traden in de 15de en 16de eeuw in de Nederlanden mannen en vrouwen naakt voor
het pubhek op, ook met Vastenavond 90), maar van naakte zwemmers bij het Carnavalsfeest schijnt
nergens sprake te zijn.
Men kan ook deze figuren, waarvan één een drinkschaal opheft — het was in de 16de eeuw niets
ongewoons, dat men de wijn uit een schaal dronk — symbolisch verklaren. Op een schilderij met
pretmakers duwen naakte mannen over het water een wijn- of bierton voort91). Nu betekenen de
16de-eeuwse uitdrukkingen „gheerne int natte sijn" 92) en „gaeren bijden watere sijn", evenals de
17de-eeuwse gezegden „wel te Waater willen", „wel onder Waater willen", „gaarn met sijn neus in
het nat sijn" 93) een liefhebber zijn van de drank. Dat „zwemmen" ook in onkuise zin voor kan komen,
is reeds aangetoond 94). Bij de naaktheid der dranklustigen kan men denken aan „naakt" en „bloot"
in de betekenis van berooid 95).
Rekening houdende met de voorUefde van Bosch om symboliek in zijn werk te pas te brengen,
mag men als waarschijnlijk veronderstellen, dat de behandelde voorstellingen zinnebeeldig bedoeld zijn.
Het pretmakersgezelschap kan dus uit Vastenavondvierders bestaan. Er is echter niets in het schilderij,
dat absoluut op het Carnaval wijst. Om dit aan te tonen, moeten we ook de nog niet besproken gedeelten
onder de loupe nemen.
Allereerst de vlag met de halve maan. Hij komt, behalve aan de mast van het schip, bij pretmakers
ook nog voor op de tekening van de boommens, waarvan bomen en plantengroei naar de Meimaand
kunnen wijzen 9e ), en op twee afbeeldingen uit het Schönbartbuch, die Vastenavondvierders laten
zien 9 '). Uit de behandeling van het embleem der halve maan blijkt, dat dit teken een zinnebeeld van
de losbandigheid kan zijn, hetwelk niet alleen tot het Carnaval beperkt bleef. Dit was evenmin het
geval met het koekhappen naar de opgehangen „bol". De op een stok omhooggestoken kan is wel
zichtbaar op twee voorstellingen met Vastenavondvierders 98), maar de combinatie siert ook de herberg
van Bosch' zgn. Verloren Zoon, zodat de toepassing ervan algemener is geweest. De vis aan de tak
is een symbool van losbandig feestvermaak 99), de aan de mast „gespeten" vogel een zinnebeeld van
de zwelgzucht100), de uil in de mastkruin dat der dwaasheid101) en de pollepel die als stuurriem dient,
symboliseert onmatigheid, verkwisting, dwaasheid en losbandigheid 102). Het wijnrode (?) kleed aan
het touw wekt herinneringen aan de Vastenavond: de prins Carnaval van een 17de-eeuwse Franse
gravure103) en een van zijn volgelingen op een prent van S. A. van Bolswert (1586—1659) hebben in
de hand een bezem, waaraan een grote doek gebonden is. Maar daar kan men een andere „plaats"
tegenover stellen. Onder de lieden, die door hun bandeloos leven arm geworden zijn en zich naar de
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boot van Sint Reinuit begeven, tekende Adriaan van de Venne er enigen met symbolische voorwerpen 104 ). Zo draagt er één aan een stok een grote doek, waarop een omgekeerde drinkkan afgebeeld
staat. Waarschijnlijk is de doek hier geen speciaal Vastenavondattribuut. Ook de drinkende nar met
zijn marot kan men zich los van het Carnaval denken 1 0 Б ). Hij draagt bij zijn rechterschouder een vrij
grote penning, waarschijnlijk een speelmansdistinctief en geen bedelaarsinsigne l o e ) . De nar kan hem
van een gemeente of een heer, in wiens dienst hij stond, gekregen of hem zich op slinkse wijze toe
geëigend hebben. Hij lijkt een potsenmaker, die al zwervende de kost verdiende of in dienst stond
van een heer of een gemeente.
Zijn er ook andere feesten, welke in aanmerking komen?
Een houtsnede van Hans Sebald Beham (1500—1550) geeft een voorstelling te zien, die aan het
schilderij verwant is 107 ). Een naakte man en vrouw duwen een schip voort, waarin zich o.m. een zingend
paar en een nar bevinden. Een grote kruik hangt half in het water, juist als bij Jeroen 108 ). Deze houtsnede stelt de Meimaand voor. Dat ook aanzienlijke personen in de maand Mei met een bootje onder
aanvoering van een nar de vrije natuur ingingen om pret te maken, leert ons een miniatuur uit het
Breviarium Grimaniloe).
Zijn ook de losbandigen van Bosch Meifeest-vierders? Op hen is Jeroens symboliek evenzeer van
toepassing als op Vastenavondgangers, zij is zelfs meer in overeenstemming met de tijd van het jaar,
al zijn de kersen in Mei nog zeer zeldzaam en is het lover te vol voor de Meimaand. Hekelde de schilder
ze dus naar aanleiding van uitspattingen bij een feest in de tweede helft van Juni of de eerste van Juli,
bijv. het St-Jansfeest (24 Juni) 110)?
Is het echter noodzakelijk, dat hij een bepaald feest op het oog gehad heeft?
Beschouwen we nog eens zijn sujetten. Men meent de meesten terug te vinden in de bemanning
van de Blauwe Schuit van Jacop van Oestvoren 111 ): de monnik, de non, de tweede vrouw, die denkelijk
een bagijn is, de man met de opgeheven hand, in wie men de heer der Blauwe Schuit heeft willen zien
en de andere als burgers geklede mannen, die de poorters zouden zijn „die niet en sorghen noch en
sparen". De nar en de naakte kerels ontbreken echter. Reeds bleek ons, dat vele leden van de bemanning, die volgens Jacops gedicht de Blauwe Schuit vullen moet, nooit tot het Brabantse Carnavalsgezelschap behoord zullen hebben, maar dat zij genoemd worden om de sfeer van losheid en dwaasheid
weer te geven, welke de club nastreefde. Zij zijn geijkte typen, die voor de 15de-eeuwers zinnebeelden
waren van het lichte en losse leven, en ook de sujetten van Bosch lijken zulke stereotiepe figuren. De
vent „inden haselare", de nar met zijn marot, de zijn maag legende vraat, de man die de grote pollepel
hanteert, zuster Lute en haar verlopen monnik, de jolige drinkebroer met de op een stok gestoken kan,
de drank- en minlustige bagijn, de neergevallen dronkaard en de twee naakte boeven, die gaarne bij
het nat zijn, zij allen waren voor Van Akens tijdgenoten symbolen. Zo'n stelletje heeft men in werkelijkheid nooit te zamen gezien, evenmin als de bemanning van de Blauwe Schuit uit het gedicht, behalve
dan wellicht in een schuit als die te Nijmegen of Bergen-op-Zoom, waarin men hen kan nagebootst
en gehekeld hebben. Maar indien ooit echte fuifnummers in een schuit door een stad getrokken zijn,
waren zij niet zulke symbolen als de pretmakers van Jeroen 112 ).
Daar de losbandigen van Bosch niet als fuiverstroep op een feest te zien zijn geweest, maar een
zinnebeeldige functie hebben, is het mogelijk, dat de schilder niet aan een bepaald feest gedacht heeft.
NOTEN
') Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. Mijn beschrijving, die ik in het Louvre kon verifiëren, wijkt in sommige opzichten van die van Tolnay (blz. 28) en Enklaar {Varende luyden, blz. 66 vlg.) af.
*) Tolnay (blz. 28) ziet er abusievelijk de dop van een noot in.
') N. de Haas {Hamer II, nr 5, blz. 29) denkt, dat het een boegspriet is ! De plaats van het boompje en de overgevende
man (zie beneden) is niet duidelijk. Ze staan echter eerder buiten dan in de schuit.
4
) Hij „klimt" niet, zoals Enklaar {Varende luyden, blz. 67) meent.
') Onjuist is Jeltes' (blz. 76) en Enklaar's (blz. 67) mening, dat het een onthoofd speenvarken is, en die van
De Bosch
ère (blz. 20) dat het een paar schaapspoten voorstelt.
e
) Duidelijke rep.: Huebner. Jeroen Bosch, VI.
') Abusievelijk ziet Jeltes (blz. 76) in hem een „schonkige duivel".
8
) Ten onrechte volgens Jeltes (blz. 76) een ordebroeder.
·) Op de tekening,
die waarschijnlijk naar het schilderij gemaakt is, kan men dit nog duidelijker zien. Rep.:
Lafond, bij blz. 70. 10) Abusievelijk spreekt Demonts (blz. 3) van een haring.
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" ) Tolnay, blz. 64, noot 66. Zie ook Die Graphischen Künste N. F. II, blz. 26.
) Enklaar {Varende luyden, blz. 69) vermoedt, dat hij om zijn fraaie Bourgondische hoed (het is echter een
zakmuts, die in de 15de eeuw ook door heel gewone lieden gedragen werd, zie Bosch, blz. 181) van hoger sland is dan
de anderen en vraagt of men in hem de aanvoerder der pretmakers zien mag.
"1 4) Rep.: Lafond, bij blz. 70.
) Een homp brood of kaas, zoals Enklaar (blz. 67) het noemt, mag men er niet in zien. Demonts (blz. 3) houdt
het voor een „moppe" (cette pâtisserie populaire, ronde, plate et sèche) en meent, dat de cactus op Bruegels Luilekkerland uit dezelfde koeken samengesteld is. Deze zijn echter plat.
" ) Zie blz. 116. " ) Blz. 142. ") Volgens Enklaar. le ) Enklaar. Varende luyden, blz. 66 vlgg.
lB
) De mededeling van D. Roggen (G. B. K. VI, blz. 114), dat ook L. Philippen in zijn boek De Oud-Antwerpensche
Majolica. Brussel 1939, blz. 18, voorstellingen van de Blauwe Schuit signaleerde, is onjuist.
a0
) A. Sassen. De „blaue-schuyte" van Hieromynus (sic!) Bos. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis,
Taal- en Letterkunde II, blz. 173.
il
) H. Levelt. De „gesellen der Blauwe Scute" te Bergen op Zoom in de 15e en 16e eeuw. Sinte Geertruydtsbronne I,
blz. 44.
") Drescher, blz. VIII. In de tweede helft der 15de eeuw kochten zonen van adellijke families van de slagers
het recht om aan de optocht mee te mogen doen.
ïs
) Enklaar. Varende luyden, blz. 78 en 82; Uilenspiegel, blz. 111 en 116.
" ) Varende luyden, blz. 82. Vgl. W. N. T. II, 2, 2795 vlgg.
" ) Varende luyden, blz. 79. Sassen (Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde II,
blz. 173) las: „Item den schipgezellen op vastelavent, doe sy myt die blauwe schute om vaeren, пае alder gewoenten
gegeven een ton biers".
"8e) Verwijs. Vrouwen, blz. 97, vs 124. " ) M. W. V, 190.
) Drescher, blz. 13; Enklaar. Varende luyden, blz. 79, noot 1.
«Ó Verwijs. Vrouwen, vs 268. 3°) Idem, vs 191.
" ) Idem, vs 268 en Enklaar. Varende luyden, blz. 51.
32
) Verwijs. Vrouwen, respect, vs 11, 124, 132, 142 en 159.
3S
) Antwerps liedboek, nr LIV, с 6. " ) Enklaar. Varende luyden, blz. 73.
'*) Verwijs. Vrouwen, vs 4 en 5.
'·) Pretmakers namen wel meer de schijn aan echte lichtmissen te zijn. Zo leest men in het rekenboek van het
Onze Lieve-Vrouwe gasthuis te Audenaerde op het jaar 1478 deze post: Ghesonden den conine van den Quabeleede
om huerlieden feeste (d.i. Onnozele Kinderendag) mede te houdene, XL sch. par. (E. vander Straeten. Aldenardiana
en Flandriana. Nieuwe Reeks. Tweede deel. Gent 1894, blz. 56). Die conine is hier wel het hoofd van een troep pret
makers, die van hun „beleid" zeggen, dat het „kwaad" is.
8
') Enklaar. Varende luyden, blz. 47. 4s e0) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 111.
s
·) Enklaar. Varende luyden, blz. 51. ) Idem, blz. 48.
" ) Een schoone ende gheneuchlicke Historie of Cluchte van Heynken de Luyere, etc. Uitgegeven door L. Baekelmans. Antwerpen 1920, blz. 48.
«) Enklaar signaleerde ze. " ) W.N.T. XIV, 1170. " ) Idem. " ) Idem, 1173.
*·) Kruyskamp II, blz. 212. " ) Galama, blz. 157, Den tweeden bouck, vs 510 vlgg. " ) Zie blz. 13.
*') L. Knappert. Uit het Leidsche volksleven in den aanvang der 16e eeuw. Handelingen en Mededeelingen van
de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te loeiden 1904—1905, blz. 27, noot 2.
">) Ti. XXII, blz. 232, vs 104.
" ) In een 16de-eeuws gedicht (Dichten, blz. 196 vlg.) bespot een zekere Jan de mode, o.a. die van de Spaanse
kappen. „Straet-jonckers met spaensche kappen . . . . gheboort met zyde of fluweel" gaan „ten avont speel" (d.i. naar
een danspartij, vgl. Stallaert. Glossarium I, blz. 107), „met een schip oft op een waghen". Dat het schip een fuifnummersschuitwagen zou zijn (Enklaar. Varende luyden, blz. 77), is onbewezen. Het kan uitsluitend voor het vervoer dienen.
" ) Abusievelijk „De bruiloft van Mopsus en Nisa" genoemd.
" ) Ten onrechte „Het spel van Valentijn en Ourson" geheten. Zie Bax. Bisschoppen, blz. 246, noot 11. Ook in
het 17de-eeuwse Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, den eersten eenen dronckaert, den
tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (editie M. Sabbe. Antwerpen 1926, blz. 71) worden „den
Wilden-man, ende de vuyl Bruydt" als Vastenavondspelen genoemd. Men zie verder over het spel van de Vuile Bruid:
S. Coster. Teeuwis de Boer. Ed. F. A. Stoett. Zutphen 1935, blz. 87 vlgg.
**) Rep.: Tolnay, pi. 108. Uit het achterwerk van een verkwister vliegen vogels.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 74. Afb. 25. 5 e ) Zie blz. 185. " ) Enklaar. Varende luyden, blz. 59.
··) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 50. »·) Zie blz. 197 vlgg. ··) Zie blz. 205.
" )a Jan de Vries in Volkskunde N. R. I, blz. 201.
• ) Enklaar. Varende luyden, blz. 71 en Uilenspiegel, blz. 115. Deze hypothese zal wel juist zijn, want de bijna
cirkelronde bladeren van mast en bosje lijken heel veel op die van een hazelaar. Maar het valt te betwijfelen, dat de
hazelaar zo'n kaarsrechtee s stam oplevert als op het schilderij te zien is. Een reden te meer om een symbolische ver
klaring aan te nemen.
) Antwerps liedboek, nr CCXV.
·*) Tolnay, blz. 27, en N. de Haas (Hamer II, nr 5, blz. 29; hij gelooft ook, dat de schuit een Vastenavondschip is)
noemen de mast respectievelijk een „arbre de mai" en een „Groene Mei", beiden zonder de soort te preciseren.
" ) Ordinantie van de nieu Punten van onser Vrouwen Ommeghanck half Oogst 1563 enz. meegedeeld door F. van
Duyse in Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen VI, blz. 198.
··) Zie blz. 206.
" ) Bonenstro is hier een symbool van het zotte, dwaze. Zie W. N. T. III, 1, 444 vlgg. en vergelijk Antwerps lied
boek, nr LIV, waarin tot de zotten en zottinnekens gezegd wordt:
Als die boonen bloeyen,
Ghi coemt hem ( = hun) veel te by.
••) Molentje = symbool van de dwaasheid; met den Meelbuydel bestooven sijn = zot, dwaas zijn, zie W. N. T.
II, 2, 2185. De symboliek zal wel haar ontstaan vinden in de snel ronddraaiende molenwieken (de gedachten van de zot),
1г
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terwijl het erotisch gebruik van de molen en alles wat daarbij behoort (zie Veurman en Bax, blz. 95, 117 en 224) ook
het zijne ertoe bijgedragen heeft.
") Medegedeeld door Enklaar in Varende luyden, blz. 71, noot 3.
">) W. N. T. VI, 162; Van Styevoort, r. XVI, vs 31 vlgg.
" ) Heremans. Refereynen, blz. 64. ") Couplet 2, vs 5 vlgg. " ) Couplet 7, vs 5 vlgg.
'*) Zie voor de hazelaar in deze functie: W. N. T. VI, 162; G. Kalff. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
II. Groningen 1907, blz. 214 en F. de Tollenaere in Ts. LXI, blz. 129 vlg. De plaats, die de laatste auteur uit Colijn
van Rijssele's Spiegel der Minnen verklaart: „nu craectse haesnoten Juyst met haer teenen In een cleen bosselken",
komt overeen met het gezegde uit het toneelstuk Van Leander ende Hero: „In prieelen en bosschen de rijpe haselnoten
metten teenen kraecken" (KalfT. Geschiedenis II, blz. 214). Een voorbeeld van „die nootkens craken" vindt men in
Brands, vs 900. Het bosje waarin op Jeroens Hooiwagen een minnend paar half schuilgaat, lijkt een hazelaarsbosje
(rep.: Baldass, nr 38). De bedoelde ontwikkeling kan zich aldus hebben voorgedaan: in de hazelaar klimmen = het
spel der minne spelen >zot zijn (vgl. dat sotte ghewerc„ dat sotte dine = bijslaap, M. fV. VII, 1598)> wild, opvliegend,
toornig zijn. Men denke aan vechten in onkuise zin (zie blz. 65). Op de overgang naar ,,zot zijn" kan het woord
„haas" als symbool van de dwaasheid (vgl. Hgd. Hase = gek, zot: Enklaar. Varende luyden, blz. 71; betekent „haze"
in Van Styevoort, r. XC, 46 ook „zot"?) van invloed zijn geweest.
" ) Zie Jan de Vries {Volkskunde N. R. I, blz. 201) en N. de Haas {Hamer II, nr 5, blz. 27 vlgg.).
" ) W. N. T. VI, 163.
") Demonts, blz. 11 (ten onrechte meent Tolnay, blz. 64, noot 66, dat Demonts er een boom der wetenschap
in ziet) en Enklaar. Varende luyden, blz. 71.
'·) Hermans. Rederijkers II, blz. 295. '·) Rep.: Tolnay, pi. 70.
eo
) Rep.: F. Dülberg. Frühholländer. Haarlem 1903—1908. Dl IV (Frühholländer in Paris), Tafel 18.
el
) Rep.: Bulletin de la société française de reproductions de manuscrits à peintures II (1912), pi. XLIX; F. Winkler.
Der Leipziger Valerius Maximus. Leipzig 1921, afb. IV a en b; L. Olschki. Manuscrits français à peintures des bibliothèques d'Allemagne. Genève 1932, pi. XXVI. Afb. 44.
β2
) De nieuwe Amsterdamsche nachtegael singende en queelende veel oude en nieuwe harders deuntjes. Gedrukt in
compagnie
voor de kramers. Z. j . en pi., blz. 19.
es
) De zingende koddenaar, etc. Amsteldam, Bareni Koene, 1771, blz. 5.
" ) Leuv. B. IV, blz. 331. " ) Rep.: Fierens-Gevaert IV, afb. CLXXXXVII.
ββ
) Zie over dit zwerverstype: Enklaar. Varende luyden, blz. 126 vlgg. en Leuv. B. IX, blz. 66.
'*) Leuv. B. IX, blz. 66. P. Gerlach {Maandschrift voor Franciscaansche ascetiek, geschiedenis en kunst XXII,
blz. 10)
ziet in de kloosterling een Minderbroeder.
ββ
) Rep.: Lafond, bij blz. 93. Afb. 38.
**)0 N. de Haas {Hamer II, nr 5, blz. 29) noemt ze watergeesten !
• ) Zie blz. 116. " ) Tolnay, pi. 30. Afb. 37. ·>) Meyling, blz. 45, vs 344.
" ) Stoett. Kluchten, blz. 10, vs 202 en blz.
107; vgl. nat (ook in het Afrikaans) = dronken; nat = sterke drank;
nathals; natgierig zijn. " ) Zie blz. 102.
· 5 ) Blz. 116. ··) Blz. 185 en 198. ") Blz. 148, noot 23.
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"1 0)1 Blz. 139. ··) Blz. 166 vlgg.
) Blz. 98.
) Blz. 159. Ten
onrechte ziet Tolnay
(blz. 64, noot 66) er een Vastenavondsmasker en Demonts (blz. 3) er
10,!
een doodshoofd
in.
) Zie blz. 165. ^ 3 ) Alexandre, blz. 60.
10
*) Adr. vande Vennes Tafereel van de Belacchende ÌVerelt, enz. 's-Gravenhage 1635, blz. 158.
105
) Enklaar {Varende luyden, blz. 70 vlg.) ziet in hem een belangrijke figuur in de Vastenavondkluchten, welke
gezelschappen van de Blauwe Schuit zouden gespeeld hebben, maar er zijn geen bewijzen, dat bedoelde bemanningen
ooit een toneelstuk opvoerden. Dat Heynken de Luyere, die te Antwerpen wel eens een wagenspel speelde, waarin
een geestelijke gehekeld werd, deel uitmaakte van een „schuyte", zoals Enklaar wil {Varende luyden, blz. 48), is niet
bewezen. 106) Zie blz. 155 vlg. 10') Rep.: The Burlington Magazine LXIII, blz. 117.
10
") De in het water hangende kruik komt ook voor op twee vroeg 16de-eeuwse Vlaamse miniaturen, die Meifeestvierders uit de deftige stand, in een bootje, weergeven (rep.: Burlington fine arts club. Exhibition of illuminated manuscripts. London 1908, pi. 144; G. Leidinger. Flämischer Kalender desXVI Jahrhunderts. München 1935: de Meimaand).
1(
") Rep.: Breviarium Grimani I, 7. Het bootje is geen Blauwe Schuit, zoals Lyna en Van Eeghem menen (blz. 13).
110
) Zie blz. 140. Mosmans (Jheronimus, blz. 70) denkt aan de 24ste Juni, omdat er op die datum oudtijds in
Den Bosch kermis was. " ' ) Enklaar. Varende luyden, blz. 68 vlgg.
' " ) Invloed van Sebastian Brant's Narrenschiff en Jodocus Badius Ascensius' Stultiferae naviculae seu scaphae
fatuarum mulierum (zie o.a. Maeterlinck. Peinture, blz. 219; Gossart, blz. 191 vlgg.; Demonts, blz. 6 vlg.; Tolnay,
blz. 28 en 64, noot 65) valt niet aan te nemen. De jaartallen kloppen al niet. Het eerste boek verscheen in 1494, het
tweede in 1498, terwijl het schilderij uit ca 1490 schijnt te dateren. Het zijn de in de Nederlanden algemeen bekende
typen van „dwaasheid" en zij, die ze in optochten bespotten, die de schilder geïnspireerd hebben.
Demonts (blz. 8) beschouwt het schilderij als een luik van een tryptichon. Op dat luik zouden de zintuigen van
het gehoor en de smaak weergegeven zijn, terwijl drie houtsneden uit het boek van Badius Ascensius, t.w. het schip
met de verleiding van Eva in het paradijs, het schip van het gehoor en dat van de smaak erop invloed zouden uitgeoefend hebben (blz. 6 vlg.). Het andere luik zou een andere schuit hebben vertoond met de drie overige zintuigen.
Op het middenpaneel zouden alle menselijke dwaasheden zijn voorgesteld, ontleend eerder aan Brants boek dan aan
dat van Badius. Deze hypothesen zijn onaanvaardbaar, evenals de opvatting dat ook Jeroens voorstellingen van de
pretmakers in de mosselschelp en in de „blau schuyte" (zie blz. 198 en 199) door genoemde boeken beïnvloed zouden
zijn (Demonts, blz. 4 en 7).Tekst en houtsneden staan te ver af van het werk van Bosch.
Dat in de hel van het Wellusttuin-tryptichon de tegenstelling tussen de doedelzak op het hoofd van de boommens
en de harp en de luit, waaraan speellieden gepijnigd worden, ontleend zou zijn aan Brant's Narrenschiff {Combe,
blz. 37, en blz. 66, noot 128), is uit de lucht gegrepen.
Van het werk van de Vlaming Badius Ascensius werden door mij ingezien: een Parijse uitgave van 1501 en een
Straatsburgse van 1502; ook een Franse bewerking van de boeken van Brant en Badius: La nef des folles etc. Paris
(1500?).
Onjuist is Tolnay's mening (blz. 28 en 64, noot 68), dat volgens Demonts Bosch' Schip met Pretmakers (Louvre)
als scapha gustationis deel uitgemaakt heeft van een hele reeks nefs des fous, die de zintuigen voorstelden.
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H O O F D S T U K XXVI
PRETMAKERSGEZELSCHAPPEN

J

EROEN HEEFT VERSCHEIDENE MALEN voorstellingen van troepjes pretmakers gegeven. Ze zijn steeds

allegorisch bedoeld.
In een doedelzak, een mosselschelp, een eierschaal, in gans-, ei- of mosselschelpachtige stukken
van een holle boom, in een schuit, een zaal, om een tafel, en in en bij een water brengt hij feestvierders
bijeen, die men, afgezien van de herbergklanten in de houten omhulsels en de zangers in het getekende
ei, zelden bij elkaar gezien zal hebben. Hij plaatst typen te zamen, die bij de toeschouwer terstond de
sfeer van loszinnig vermaak oproepen: koppelaarsters, lenones en lichte vrouwen, speellieden en narren,
lichtzinnige monniken, nonnen en bagijnen, drinkebroers en zotten, zingende en dansende joligen, enz.
Vaak voorziet hij ze van symbolische attributen. Hij hekelt ze, wat vooral duidelijk uitkomt bij de
pretmakers in de gans, die hij in de hel heeft ondergebracht. Zijn sujetten behoren tot het gilde, waarvan
2
Jacop van Oestvoren ^ en een anoniem refereindichter ) een aantal leden beschreven, o.a. (hen die)
3
vanden terlinck allet bevroyen weten ), baghynkens die haer borstkens laten bloot sien, moniken die
dicwils haer cappen beleenen en drinckebroirs die tsamen nacht en dach leven.
Het is waarschijnlijk, dat Van Aken bij de meeste voorstellingen bepaalde feesten op het oog
gehad heeft: de Vastenavond, het Meifeest of een Zomerfeest (ter ere van St Jan of St Anna), maar
4
een enkele maal lijkt het wel of zijn hekeling niet aan een bepaalde tijd gebonden is ) .
Hier volgt een korte opsomming van de bedoelde werken. Sommige zijn echte Bosschen, andere
gaan op originelen van de meester terug.
PRETMAKERS IN EEN ZAAL.

Een goede kopie van het verloren origineel Б ) bevindt zich in de verzameling van baron H. ThyssenBornemisza in het slot Rohoncz e ) . Dit schilderij geeft hoofdzakelijk een groot aantal personen weer,
in wie men wel Vastenavondjoligen met hun attributen moet zien, en een vrouw, die op haar hoofd
een tafel draagt, waar een flinke vis op ligt. Een oude man schijnt ervoor te schrikken. Zij stelt misschien
de Vasten voor. Het motief dat de Vasten een groep Carnavalvierders bezoekt, treft men ook aan in
16de-eeuwse battementspelen ^ .
Varianten zijn of waren aanwezig in het Rijksmuseum 8 ), het Museum Mayer van den Bergh te
Antwerpen e ), in Engels privaat bezit 1 0 ) en in de Brusselse kunsthandel 1 1 ). Op de schilderijen te
Amsterdam, Antwerpen en Brussel — het Engelse exemplaar valt buiten de gezichtskring — staat nog
een voorstelling, welke iets met de Vasten te maken heeft: een koopvrouw maakt vis schoon, op de
variant uit Brussel snijdt zij een raap (Vastenspijs) stuk. De vissen, die op een bankje bij de doedelzakspeler en bij een vuurtje op een rooster liggen, zijn waarschijnlijk pretmakersattributen 12).
De voorgrond wordt grotendeels ingenomen door twee dansende monniken en een dansend paar.
Deze „zottendans" is een zinnebeeld van de dwaasheid:
Als alle mijn zotten zijn comen ten danse,
Zo en vindic gheen malder naer myn advijs
Dan deze keyaerts 1 S ) metten ghescoren cranse 1 4 )
Dien ghevick generalic den opperprijs 1B ).
Zo dichtte een Zuid-Nederlander in het begin van de 16de eeuw, en een spreekwoord luidt:
Daar helpt geen praten van de mans.
Het wijf moet aan den zotten-dans 1 β ) .
PRETMAKERS IN EEN DOEDELZAK.

Er bestaat een aan Pieter Huys toegeschreven paneeltje, dat een op de grond rustende doedelzak
weergeeft, waarin zich een vrolijk gezelschap bevindt, dat waarschijnlijk uit Meifeest-vierders bestaat,
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daar er uit het muziekinstrument een takje met bladeren (een mei) steekt, dat niet van een altijd-groene
heester is 1 7 ). De doedelzak kan hier, behalve een zinnebeeld van feestvermaak, ook, evenals de mossel
en het ei, dubbelzinnig bedoeld zijn. Het paneeltje gaat terug op een originele Bosch. Andere kunstenaars
hebben het gecombineerd met de voorstelling van de pretmakers in een zaal, o.a. op de variant van dit
laatste schilderij in het Rijksmuseum, daarbij denkende, dat de inzittenden van de doedelzak Carnavalvierders waren. Het takje zou hier van de buxus kunnen zijn.
PRETMAKERS IN EEN MOSSELSCHELP.

Een gravure, welke gemaakt is naar een compositie van Bosch, geeft een jolig troepje te zien in
een mosselschelp, die in zee drijft 1β ).
Het weekdier vindt men als Vastenavondspijs in de volgende gevallen: ter gelegenheid van het
Carnaval maakte in 1538 de zottenkoning uit de Veldstraat te Gent bekend, dat de zottenkoningin
hem elk jaar „eenen caerpere 1 9 ) ende eenen heemere г о ) mosselen" moest brengen 2 1 ), en op een werk
van Pieter Bruegel de Jonge liggen vóór de ton waar de Vastenavond op zit, mosselschelpen naast
speelkaarten en dobbelstenen 22 ).
Mossels behoren tot de spijzen, die men op een Vlaamse miniatuur van een badstoof aantreft 23 ).
In de Tuin van de Wellust draagt een naakte man een mossel, waarin een minnend paar ligt 24 ). Groot
en geopend staat de schelp naast een naakte vrouw op een in de trant van Bosch geschilderd Laatste
Oordeel 26 ). Een imitator van Jeroen beeldde er een af met een parel er naast, als symbool van de
vleselijke liefde26). Een door een andere imitator geschilderd duiveltje torst er een op zijn rug 2 7 ). Een
naakte man ligt in een mossel op een aan Gillis Mostaert toegeschreven St-Antoniustemptatie, welke
zich tijdens de Zomertentoonstelling 1937 in de Kunsthandel De Boer te Amsterdam bevond. Bruegel
gaf haar weer op zijn Luxuria en het woord mossel betekende oudtijds ook vulva 28 ). Misschien is het
deze geslachtelijke functie, die haar evenals het ei tot een attribuut van heksen gemaakt heeft. In de
middeleeuwen geloofde men te onzent, dat heksen in mosselschelpen de zee konden bevaren 29 ).
Intussen treft men mosselen enige malen ook als Vastenspijs aan. Bruegel schilderde ze op zijn
Strijd bij de kros van de Vasten 30 ). Een onbekende Dietse meester schonk ze als attributen aan dezelfde
personificatie 31 ). Ze liggen ook in Bruegels „Magere Keuken" 32 ).
Deze combinatie van Vastenavondspijs, erotisch begrip en Vastenspijs constateert men eveneens
bij het ei en de vis. De mosselschelp op de hier besproken gravure is ongetwijfeld een zinnebeeld van
losbandig feestvermaak en de dorre tak, die uit de schelp groeit, kan een symbool van de nietswaardigheid zijn, maar beide duiden tevens op het geslachtsleven 3 3 ).
Het gezelschap in de mossel bestaat waarschijnlijk uit Vastenavondvierders: zij bevinden zich in
een winterse omgeving.
PRETMAKERS OM EEN TAFEL.

Op een aan Van Aken toegeschreven tekening zitten en staan feestvierende vrouwen bij een luitspelende monnik (?) om een tafel 34 ). Ook zij kunnen Carnavalsgasten voorstellen.
PRETMAKERS IN EEN HOUTEN GANS.

In de romp van een hol, boomachtig gevaarte, waarvan een gedeelte de vorm heeft van een met
de kop naar beneden hangende gans, schilderde Jeroen een drinkend gezelschap 35 ). Noch op dit
fragment van een authentiek helletafreel, noch op de repheken, waarvan mij reproducties bekend zijn 3 e ),
komen bladeren, planten of vruchten voor, zodat hier Vastenavondvierders gehekeld kunnen worden.
Op Vastenavond trok men wel de gans, om die bij feestmalen te eten.
PRETMAKERS IN EEN EI- OF MOSSELVORMIG BOOMACHTIG OMHULSEL.

Bovengenoemd fragment is verwant aan een tekening van Bosch 3 7 ). Het gezelschap zit hier in
een ei- of mosselvormig boomachtig omhulsel. De plantengroei en het loof der bomen in de omgeving
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van het gevaarte wijzen op de Meimaand. We kunnen hier met Meifeestvierders te doen hebben.
38
Ook op de beide varianten, welke er van deze tekening bestaan, constateert men gebladerte ) .
PRETMAKERS IN EN BIJ EEN WATER.

Op dit door sommigen als een authentieke Bosch beschouwd schilderij duwen naakte mannen een
39
bier- of wijnton over het water voort ). Op de ton zit een dikke man met een meitak in de hand.
Een boompje aan de oever draagt bladeren. In een tentje, waar een stok met een bladerkrans uitsteekt,
zit een minnekozend paar te drinken. De voorstelling is een allegorische satire op pretmakers, die
40
waarschijnlijk het Meifeest of een Zomerfeest, bijv. ter ere van St Jan (24 Juni) ) of St Anna (26 Juli) " )
42
vieren. De mening, dat het schilderij een fragment van een Luxuria-voorstelling is ), en het vermoeden,
43
dat het een episode uit het leven van de Verloren Zoon weergeeft ) , lijken beide onjuist.
PRETMAKERS IN EEN SCHUIT.

Misschien bedoelde Bosch met dat schip een Lichte Schuit, een symbool van losbandig feest44
vermaak ). Men onderscheidt op het paneel o.m. vol lover, kersen en zwemmers. In zijn sujetten kan
de schilder deelnemers aan het St-Jansfeest hekelen, maar ook Vastenavondvierders, omdat genoemde
kenmerken van de zomer op dit schilderij zinnebeeldig kunnen zijn; wellicht heeft hij niet aan een
bepaald feest gedacht. Het schip bevindt zich aan de oever van een baai.
PRETMAKERS IN EEN SCHUITJE.

Een gravure, welke waarschijnlijk teruggaat op een compositie van Bosch, vertoont op zee of in
een grote baai een bootje, dat de naam van „die blau schuyte" draagt **). Erin bevinden zich zeven
personen, waaronder een harpenaar, die tevens als stuurman fungeert 4 e ) . De plantengroei op de voor
grond, met o.a. kleine lisdodden, wijst niet op de Vastenavond. Hekelde Van Aken soms deelnemers
aan een Zomerfeest?
PRETMAKERS IN EEN LEGE EIERSCHAAL.

Er zijn twee schilderijen, die op een originele Bosch teruggaan 4 7 ) , en een oorspronkelijke
tekening 4 8 ) , welke dit onderwerp behandelen. Op het ene schilderij 4 9 ) komt een ronde vrucht voor,
die aan een tak met bladeren hangt; op het andere ы) draagt het boompje, dat uit het ei komt, bladeren,
hangt over de rand van het ei een kalebasvrucht aan een rank met bladeren en draagt een fluitspeler
loof en bloemen (een mei) op de muts. Waarschijnlijk moet men deze vruchten, bladeren en bloemen
niet symbolisch verklaren en hebben we hier dus niet met Vastenavondvierders te doen. De vruchten
passen ook niet in de Meimaand. Denkelijk gaat het hier om een allegorische voorstelling van pret
makers bij een feest in Juli, Augustus of September, misschien het feest van St Anna (26 Juli), waarbij
het vrolijk toeging ^). De spreekwijze: „Daar loopt wat van St Anna onder", hetgeen betekent: dat
is niet in de haak op het gebied van kuisheid en eerbaarheid, of: daar loopt iets onbehoorlijks of geks
onder, is heel wel van toepassing op hun gedragingen и ) . Op de tekening ontwaart men geen vruchten
of bladeren. De afgebeelden zouden Camavalsjoligen kunnen zijn. Het ei ligt hier op de grond evenals
op de beide schilderijen.
Het ei kwam vroeger veelvuldig voor als symbool van het lekkere eten, vooral met Vastenavond;
verder als zinnebeeld van de dwaasheid en onkuisheid. Het was een attribuut van Vastenavondvierders
en andere pretmakers, ook van speellieden. De in het ei rittenden zijn „doren". „Door" betekende nl.
zowel dwaas als dooier.
Bosch is niet de geestelijke vader van dergelijke allegorische voorstellingen van pretmakers ge
weest. Een 13de-eeuws Picardisch beeldhouwwerk vertoont een soortgelijk motief 6 3 ). Het stelt drie
narren, een uil, een kat en een aap voor, die uit een liedboek zingen. Het Inschrift luidt: „Nous sommes
sept", d.w.z. fols. De toeschouwer dient zich namelijk bij het afgebeelde zestal te voegen. En nog na
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Bosch komt het motief voor. Een oude Nederlandse speculaasvorm geeft ons een nar met twee uilen
en een kip te zien, met het onderschrift: „Wy zyn met ons vieren" M ). De symbolische betekenis van
uil, kat en aap kan men elders in dit boek vinden. Voor kip wordt verwezen naar het 17de-eeuwse
woord hennepraat, d.i. mallepraatБ5).
NOTEN
a

!)
Zie blz. 190. ) Van Styevoort, г. СХ ІІГ.
3
) Vgl. de man
met de dobbelsteen in het getekende ei (rep.: Tolnay, pi. 101, b). De voorbeelden zijn ontleend
4
aan het
referein. ) Zie blz. 194.
Б
) Misschien hing dit in het jachtpaviljoen van Philips II. Daar bevond zich nl. een schilderij met het onderwerp
Vastene en Carnaval (Tolnay, blz. 122). Of gaf het een steekspel weer in de trant van Bruegels Strijd? Zie blz. 138.
) Rep.: Catalogue Goudstikker nr 34, 3. A/b. 36.
') Een tafelspel van de Vasten en de Vastenavont (hs. van Wouter Verhee): Van Vloten. Kluchtspel I, blz. 206
vlgg.; e W. van Eeghem. Contrabandetoneel (ca 1600). De Vlaamsche Gids
XXVIII, blz. 531.
10
) Nr 345. Aft). 48. ·) Nr 24. Toegeschreven aan P. Aertsen. ) Volgens Glück.
11
) Toegeschreven aan Jan Mandijn. Rep. op de omslag van het Boymans-nummer van Historia (jrg. IV)t bij
een advertentie van Galeries Arthur de Heuvel. 68, Rue Coudenberg. Brussel. Of is dit het exemplaar dat volgens
Glück in Engels privaat bezit is?
ia
) Zie blz. 166 vlg. l s ) dwazen. 14) D.w.z. monniken. l s ) Heremans. Refereynen, blz. 87.
" ) Harrebomée II, blz. 510. H. vermeldt zijn bron niet.
") Rep.: Tableaux anciens provenant de A. de L. de L. et de la succession de M. A. Galerie Fiévez. Bruxelles.
8 Avril 1930, nr 70. Afb. 41.
") Baldass (blz. 16) beschouwt de gravure als vervaardigd naar een tekening, die op haar beurt naar een origineel
werk van Bosch gemaakt is. De gravure is uitgegeven door H. Cock. Rep.: Lafond, bij blz. 100. Afb. 39.
") karper. 20) emmer. 21) De Potter. Gent IV, blz. 10.
2г
) Rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, nr С 17.
" ) Rep.: F. Winkler. Die flämische
Buchmalerei des XV. и. XVI Jahrhunderts. Leipzig 1925, blz. 85.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 70. а 5 ) Rep.: Lafond, bij blz. 38. " ) Rep.: Lafond, bij blz. 39.
"a 8) Rep.: Art News XLIV, nr 19, blz. 10.
) fV. N. T. IX, 1165. Het Wdb. geeft geen 16de-eeuwse vrbb. Men vindt er in Kamper liedboek, nr 10 (Г. N. Af.
III, blz.
147 vlgg.) en Immink. Spiegel, vs 5264. Vgl. schulpe: Spel van Leander ende Него, С. с. 8 .
2В
) Van den Bergh, blz. 288. 3 0 ) Duidelijke rep.: Jedlicka. Bruegel, afb. 24.
31
) Rep.: Glück. Vermeylen, bij blz. 267. sa) Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 154. з э ) Zie blz. 97.
'*) Rep.: Baldass, nr 127. Afb. 42. Baldass (blz. 78) houdt de tekening voor een kopie en ziet ten onrechte in
de voorstelling een heksenmaaltijd.
"3 β) Rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek.
Rep.: Tolnay, pi. 74. Afb. 70. Zie blz. 185.
) Rep.: Lafond, bij blz. 25 en 55. 3 ') Rep.: Tolnay, pi. 109.
Afb. 28. Zie blz. 185.
3e
) Zie blz. 186, noot 7. ··) Rep.: Tolnay, pi. 30. Afb. 37. 1 0 ) Zie blz. 140. 4 1 ) Zie beneden.
4a
) Baldass in: J. d. K. M. I, blz. 68. In zijn grote werk (blz. 22 en 234) noemt hij het een fragment, waarschijnlijk
een benedenhoek,
van een voorstelling der Zeven Hoofdzonden (Wellust en Zwelgzucht?).
43
) Tolnay, blz. 90. 4 4 ) Rep.: Tolnay, pi. 21. Afb. 35. Zie blz. 191.
4ί
) Rep.: Lafond, bij blz. 93. Afb. 38. Baldass (blz. 16) beschouwt de gravure als vervaardigd naar een tekening,
die op4 haar beurt naar een werk van Bosch gemaakt is. De gravure is uitgegeven door H. Cock.
") Ten onrechte ziet N. de Haas (Hamer II, nr 5, blz. 29) in hem een nar met een duivelsharp op de rug.
4
') Rep. van het ene schilderij: Afb. 40. Lafond, bij blz. 62: Collection Pontalba, Senlis. Thans is het in de ver
zameling van Comte Roland Balny d'Avricourt te Parijs. Het andere is afgebeeld bij Tolnay, pi. 116, с en Combe,
pi. 117. Volgens de schrijvers bevindt dit zich eveneens in genoemde verzameling. Dit is onjuist. Het hangt in het
Musée Wicar te Rijssel. Wel ten onrechte ziet Enklaar (Varende luyden, blz. 72) in de rep. bij Lafond de afbeelding
van een Carnavalsgezelschap.
4e
) Rep.: Tolnay, pi. 101, b. Volgens Baldass (blz. 252) moet men het ei drijvend denken, daar er zeemonsters
op de tekening afgebeeld zijn. De gedrochten lijken echter niet bij het ei te behoren, maar aparte schetsen te zijn.
Het ei schijnt op de grond te liggen.
") Tolnay en Combe. s0) Afb. 40 en Lafond.
" ) W. N. T. II, 1, 510. Zie ook J. J. Mak. Daar loopt wat van Sint Anna onder. N. T. XXXIX, blz. 80.
6a
) W. N. T. II, 1, 509 en 510. De spreekwijze schijnt jonger te zijn dan het schilderij. Zie het artikel van Mak.
53
) Rep.: Witkowski II, fig. 512. Afb. 45. " ) Rep.: Eigen Volk I, blz. 68.
" ) fV. N. T. VI, 571. Vgl. kippetjespraat = mallepraat, W. N. T. VII, 3134.
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H O O F D S T U K XXVII
HEKELING

VAN K R I J G E R

EN P R E T M A K E N D E

ARMOEDZAAIER

R BESTAAT EEN GRAVURE met Bosch-achtige figuurtjes, welke kennelijk teruggaat op een compositie
van de meester ^ . Mensjes uit de lagere volksklasse en gedrochtjes sollen met delen van een wapenrusting en martelen een naakte en een gepantserde man. Een geleerde zag in de voorstelling een scherpe
hekeling van de ridderschap en voegde hieraan toe, dat zij de gedroomde vergelding schijnt te zijn van
Proletariers, die op hun beurt de beulen worden van hun vroegere vervolgers 2 ). In hoofdzaak kan men
het hiermee eens zijn, alleen koelen de armoedzaaiers hun woede niet op de ridder, maar op de ruwe
krijgsknecht, de gewapende ruiter. De uitrustingsstukken zijn ni. niet typisch die van een ridder en de
scène in de rechterbovenhoek geeft het schandelijk bedrijf van soldaten en niet dat van edelen weer.
Daarbij heeft Van Aken ook de arme drommels zelf willen hekelen. Ter staving van deze bewering
dienen wij alle details van de voorstelling onder de loupe te nemen en voor het eerst te trachten ze
volledig te verklaren, voorzover ze niet elders in dit boek behandeld werden.
In de rechter bovenhoek marcheert een troep soldaten met vaandels langs een in brand gestoken
boerderij. Op het erf onthooft een krijgsknecht de boer, neemt een ander de boerin mee en drijft een
derde een koe weg. Het geheel is een realistische weergave van de ellenden, welke de kleine man van
het krijgsvolk te verduren heeft.
Beschouwen wij nu het allegorische deel der gravure.
Vóór de heg, die het erf aan de ene zijde begrenst, loopt een gedrochtje, dat uit hoofd en benen
bestaat. Het hoofd wordt bedekt door een muts. We ontmoetten dit type reeds op het middenpaneel
van het Lissabonse drieluik 3 ). Zowel daar als hier wordt er een arme drommel mee bedoeld. Rechts
van hem staat een man met een tas en een stok, welke van boven verbreed is. Hij kan een scheper zijn,
maar ook een zwerver: de zogenaamde Verloren Zoon heeft immers ook een dergelijke stok bij zich.
Vóór hem bevindt zich een uil met een kap op, die ook door wereldlijke personen, o.a. bedelaars,
gedragen werd 4 ). Hij stelt een domme armoedzaaier voor 6 ). Er naast loopt een mannetje, wiens
bovenlichaam schuil gaat in een bijenkorf. Dit wijst er op, dat hij zich overgeeft aan de zwelgzucht e ).
Om de korf is een lint geknoopt. Zo'n band zit ook om de dij van een duivel, die de bezoeker van een
bordeel-taveerne voorstelt 7) en om de nek van een gans, welke deel uitmaakt van een wezen, waarin
Bosch een door 'n losbandig leven arm geworden pierewaaier hekelt 8 ). De betekenis ervan is onduidelijk.
Het kereltje draagt zwaard, hoge laarzen, sporen en lange veren e ). Waarschijnlijk is hij een gewapende
zwerver, een man half rover, half bedelaar. Grote veren sieren ook de bijenkorf, waarin een naakt
duiveltje op de gravure van Bosch' Laatste Oordeel zijn hoofd steekt 10 ). In beide gevallen kunnen zij
de uitdrukking „veer voeren" weergeven, en dus op het overdadig leven wijzen, waardoor de betrokkenen
arm geworden zijn ".)
Rechts op de voorgrond ligt een ijzeren beenbekleding van een ruiter 12 ). Zij dient als verblijfplaats
van een ventje, dat bezig is er in te kruipen, en van een arme vrouw, die een aan het spit geregen gepantserde krijger braadt. Daar vóór drinkt of eet een vogel uit een pot. Is het een kraanvogel, die in
een te Erfurt in 1515 gehouden oratio voorkomt als symbool van de lust om uitvoerig zijn natje en
droogje te genieten 13)? Waarschijnlijk stelt het dier hier een mens voor, en wel een slokop. Rechts
van hem groeit een distel, een zinnebeeld van het kwade dat moeilijk uit te roeien valt. Als zodanig
gebruikte Bosch haar bij een bedelaar op het Lissabonse drieluik 14 ).
Een dergelijke varkenssnuit als het mannetje links van de pot heeft, siert ook het hoofd van een
der speelmanbedelaars op laatstgenoemd schilderij 15 ). In beide gevallen symboUseert hij de zwelgzucht
en de onmatigheid. Het kereltje draagt iets in zijn snuit, maar wat het is, valt niet uit te maken. Op zijn
1β
jasje prijkt een schildje: een bedelaarsinsigne ). Mist de man zijn armen of gaan ze schuil onder het
jasje? In het eerste geval kan hij tot het grote gilde der mismaakte bedelaars behoren. Rechts van hem
ligt een afgesneden oor met een mes er naast. Wijst dit op een straf, die wegens diefstal wel op bedelaars
17
werd toegepast )?
Het ventje met de varkenssnuit staat aan de voet van een heuvel, op welks top de helm van een
ruiter ligt. Daarin bevinden zich een paar kereltjes. Ten onrechte heeft men gemeend, dat zij gevangen
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gehouden worden 1 β ). Zie vermaken zich eenvoudig met een stuk van de wapenrusting van een krijger.
De een blaast op een soort bazuin, een „trompe", en bespot de naakte man, die in een andere helm 19 )
boven een vuur hangt, dat door een arme vrouw gestookt wordt 20 ). De trompe, elders bij Bosch een
zinnebeeld van het bedrog21), kenschetst de muzikant misschien als een bedrieger.
De naaktfiguur lijkt een ruiter, op wie een viertal boogschutters (één zit op een muurtje, de andere
drie staan op de heuvel) hun woede botvieren. Twee hebben vogelpoten, het zijn twee „vogels", d.w.z.
schelmen22). Het lijf van de één heeft de vorm van een ei, een symbool o.a. van losbandig vermaak,
vooral met Vastenavond23). Tot een feest, waarbij men overvloedig at en dronk, behoren ook het
rooster, dat vóór de brandstapel ligt, de varkensdelen, die aan een tegen 'n huis bevestigde houten balk
hangen, en de drinkkan, welke een op de helm gezeten man op een stok omhoogsteekt. Aan zijn gordel
is een boerenmes vastgemaakt. De bijenkorf, die op de achtergrond rechts van de naakte ruiter als
een dak boven een deur is aangebracht, is een zinnebeeld van de gulzigheid 24).
In de muur, waar de ene boogschutter op zit en waarachter een man staat die naar een ham grijpt,
bevindt zich een gat. Een persoon (vrouw?) kijkt er doorheen. Is hier een of ander gezegde in beeld
gebracht?
Resumerende zien we, dat zij die zich vermaken met de stukken van de wapenrusting van een ruiter,
en een naakte en een gepantserde ruiter martelen, benevens zij die daar niet aan meedoen, maar toch
tot dezelfde groep behoren, mensen zijn uit de lagere volksklasse, en wel voornamelijk arme drommels.
De kunstenaar hekelt in hen in hoofdzaak de zwelgzucht, waaraan zij hun luttele duiten offeren, waarschijnlijk ter gelegenheid van een feest. Ei, rooster en varken doen ons aan de Vastenavond denken,
maar de bomen op de gravure dragen al bladeren, zodat eerder een ander feest (de Bossche kermis
op 24 Juni?) in aanmerking komt.
De gravure geeft allegorisch weer de waan van de door de krijgsknecht onderdrukte armoedzaaier,
die zich meent te kunnen wreken, als het feest is en hij zich een stuk in de kraag gedronken heeft.
Ter kermisse wille hi gaen.
Hem dinct datti es een grave;
Daer wilhijt al ommeslaen
Met sinen verroesten stave.
Dan gaet hi drincken van den wine
Stappans №) es hi versmoert2e);
Dan es de werelt zine;
Stede, land ende poort.
Dit dichtte, misschien omstreeks 1325 tijdens de boerenopstand in het Vrije van Brugge, een
ruiter 27 ) en hij voegt er aan toe, hoe hij en zijn kornuiten die pummels behandelen zullen:
Men salse slepen ende hanghen,
Haer baert es alte lane;
Sine connens 28 ) niet ontganghen,
Sine dochten 29) niet sonder bedwanc.
Zeker, het zijn boeren, die de ruiter in dit lied zo minacht, terwijl een deel van het volkje van
Bosch een trapje lager op de maatschappelijke ladder staat, maar de sfeer van vijandschap tussen
kleine man en krijger is dezelfde en tevens de waan van macht, die de onderdrukte bevangt, als hij een
enkele maal, bij een volksfeest, een vraat en wijnzuiper wordt.
Het is typerend voor de verachting, welke Van Aken koesterde voor het lagere volk, dat hij niet
alleen de ruiter, maar ook diens slachtoffer hekelt.
De fantastische weergave van het geval, hoe onderdrukten wraak nemen op onderdrukkers, heeft
de gravure gemeen met voorstellingen, die behoren tot het genre „De omgekeerde wereld" ^). Zo
martelen op een gravure van de Bocholter Israhel van Meckenem hazen een jager. Ze braden hem aan
een spit en pijnigen ook zijn honden S1 ).
Het is nog niet eerder opgemerkt, dat Jeroens compositie verwant is aan het linkerdeel van een
tekening ^), die gekopieerd heet naar een werk van Bosch э з ). Dat het bedoelde fragment een ontwerp
voor een helletafereel zou zijn **), valt te betwijfelen.
202

Eerst analyseren we de tekening.
De helm van een ruiter dient als een vesting, waarin zich verdedigers bevinden. Een soldatengordel, waartegen een ladder staat, fungeert als muur. Men bestormt de forteresse van links en van de
achterkant. Geheel op de achtergrond is een galg opgericht, waaraan iemand hangt: een symbool van
de onderdrukking.
Helm en gordel rusten op een steenachtige bodem. Vanuit een opening in de rotsen houden naakte
mensjes (naaktheid kan een zinnebeeld van de armoede zijn) een dorre boomtak boven een water.
Er hangt iets ondefinieerbaars aan, misschien het lijk van een krijger.
Meer naar voren drommen anderen samen achter een grote bier- of wijnpot (symbool van het
overmatig drinken) en aan de oever van het water: ze zijn bij het nat, d.w.z. ze bedrinken zich 3S ).
Eén van hen verschiet zijn pijlen, d.i. hij verkwist zijn geld З б ) . Een tweede torst de bovenkaak van een
paardeschedel, een zinnebeeld van losbandige pretmakerij 3 7 ) . Een derde draagt een tak, waarschijnlijk
een meitak, een symbool van losbandigheid en onkuisheid 3 e ) . Links achter de pot staan een paar
boompjes in blad.
Van twee naakte kereltjes, die zich in de pot bevinden, trekt de één aan een touw de been- en voetbekleding van een ruiter naar zich toe. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar, die de compositie van
Bosch natekende, de ompantsering verfraaid, en wel volgens de mode der Renaissance. Een pijl (pijnigingsinstrument of symbool van losbandigheid en onkuisheid 3e)?) heeft het ijzer doorboord. De voet
steekt in een platijn, een zinnebeeld der onkuisheid 40 ). Hier wordt dus de ruiter gehekeld. Het mannetje
op het been heeft een meitak bij zich. Een ander naakt ventje kruipt in de kniebedekking.
Evenals op de gravure sollen dus op de tekening pretmakende arme drommels met onderdelen
van een wapenrusting. De allegorische betekenis kan derhalve van beide dezelfde zijn. Op de tekening
is echter de hekeling van de ruwe krijgsknecht op de achtergrond geschoven. De armoedzaaiers moeten
het vooral ontgelden (Bosch gispt hun drankzucht, losbandigheid, verkwisting en onkuisheid welke
tot uiting komen bij een feest, waarop zij alles uitgeven wat zij nog bezitten), hetgeen zich aansluit
bij de boommensvoorstelling rechts van het fragment. Daarin hekelt Jeroen nl. een doordraaier, die
tot armoede vervallen is " ) .
Vermoedelijk heeft ook Bruegel een dergelijke satire gegeven en wel als onderdeel van Christus'
Verschijning in het Voorgeborchte 42 ). Daar bevindt zich een duiveltje in een grote helm op wielen
(symbolen van de vernietigingsdrang in de krijgsknecht). De helm is versierd met bladerwerk, waaraan
een bedelnap „groeit", en een stekelachtig gewas dat uitloopt in het verfomfaaide oog van een pauweveer, die wijst op hoogmoed van de armoedzaaier. Het duiveltje heeft in zijn rechterhand een degen
en zet met zijn linkerpoot een wiel in beweging: de armoedzaaier wil de rol van de onderdrukker spelen.
Hij doorsteekt met de degen een vis, waarschijnlijk een zinnebeeld van het schamele eten (symbool
van de Vasten), dat hij vaarwel heeft gezegd, nu het feest is.

NOTEN
») Rep.: Lafond, bij blz. 102. Afb. 43.
*) Maeterlinck. Peinture, blz. 225 vlg. Gossart (blz. 94) en Lafond (blz. 107) sluiten zich bij Maeterlinck aan.
Gossart's beschrijving en verklaring zitten verder zo vol fouten, dat het geen zin heeft daar op in te gaan. Ten onrechte
noemt Maeterlinck (blz. 225) de voorstelling een tekening. s) Zie blz. 41.

4
) Zie de bedelaars op tekeningen van Bosch: Tolnay, pi. 104, b, tweede rij van boven, derde figuur van links,
en Tolnay, pi. 110, b. Vgl. de kappen van andere wereldlijke personen op Tolnay, pi. 105, a, derde rij van onder, derde
figuur van links, en Tolnay, pi. 108.
5
) Zie blz. 160. 9) Blz. 168. 0 Blz. 23. ·) Blz. 185.
·) Zwaard en spoor draagt ook een duivel, die Bosch' Hooiwagen helpt voorttrekken (rep.: Baldass, nr 40).
Zijn visachtig bovenlijf en naakte dij wijzen op zijn losbandigheid en berooidheid.
10
) Rep.: Tolnay, pi. 112. " ) Zie blz. 118.
" ) Ten onrechte ziet Maeterlinck (blz. 225) er een rolblok in.
13
) Zie Enklaar. Varende luyden, blz. 63. In de 17de eeuw gebruikte De Brune de vogel als een zinnebeeld van
de dranklustige: J. de Brune de Jonge. Wetsteen der vernuften. Dl II. Amsterdam 1659, blz. 181.
" ) Zie blz. 83. " ) Blz. 49. l e ) Blz. 156.
" ) Zie voor voorbeelden van deze straf: J. Gessier. Enkele verzen van „Die Hexe" folkloristisch toegelicht. De
Brabant sehe Folklore XIX, blz. 164 vlgg. De grote mensenoren aan een vlijmscherp mes op een helletafereel van
Bosch (rep.: Tolnay, pi. 74) wijzen ook op een dergelijke straf.
" ) Maeterlinck. Peinture, blz. 225.
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") Ten onrechte ziet Maeterlinck (biz. 225) er een klok of bijenkorf in.
") De vrouw lijkt op een figuurtje van een omstreeks 1455 in Artois of Picardie vervaardigde houtsnede, die
een Kruisiging
voorstelt. Rep.: Bouchot, nr 24. Afb. 53.
21
) Zie blz. 83. ") Blz. 60. ") Blz. 144. ") Blz. 168 vlgg. ") Terstond.
")
stom dronken. ") Carton I, nr 85. Zie Te Winkel I, blz. 517. M) kunnen het. ··) deugen.
30
) Zie o.a. Maeterlinck.
Peinture, blz. 48 vlgg. en Wright, blz. 88 vlgg.; Van Moerkerken, blz. 207; Romance
of Alexander, fol. 81.v ") Rep.: Lehrs. Katalog IX, afb. 676. 3B) Rep.: Baldass, nr 150. Afb. 24.
aa
) Baldass, blz. 255. ") Idem. S5) Zie blz. 193. 3·) Blz. 57. ") Blz. 163 3e) Blz. 59 en 140.
··) Blz. 24 en 171, noot 49. ") Blz. 211. ") Blz. 186. ") Rep.: Tolnai. Zeichnungen, afb. 45.
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HOOFDSTUK XXVIII
DE

KEISNIJDING

EROENS KEISNUDING, een schilderij dat misschien eens in de eetkamer van de Utrechtse bisschop
Philips van Bourgondië op zijn kasteel te Wijk bij Duurstede hing en zich thans in het Pradomuseum bevindt, laat ons zien hoe een in een stoel gezeten patiënt aan het hoofd geopereerd wordt
door een chirurg, die een omgekeerde trechter bij wijze van hoed draagt, terwijl een man met een kan
in de hand en een vrouw met een boek op haar hoofd toekijken ^.
Een kunsthistoricus meent, dat het schilderij een illustratie is van het slottoneeltje ener verloren
gegane, in Bosch' tijd gekende klucht of boerde in de trant van de kluchten Playerwater, Rubben en
Lippijn 2). Hij gelooft, dat de man die „van de kei gesneden wordt", zijn vrouw op heter daad betrapt
heeft, wellicht met de „pape", die hem hier de benedictie geeft. Een vriendin van zijn vrouw heeft het
uit zijn hoofd weten te praten: de man heeft zich vergist, hij is gek, hij draagt een kei (symbool van de
dwaasheid) in het hoofd, die hij zich moet laten uitsnijden en zij zal hem bij de keisnijder vergezellen
en bijstaan. De sukkel laat zich dan bepraten en gaat de meester-keisnijder opzoeken met de medeplichtigen van zijn vrouw. De beide personen die bij de operatie toezien, zijn dan de priester, die de
sukkel bedrogen heeft, en de vriendin van de overspeelster, maar zij zou ook de echtgenote zelf kunnen
zijn, die haar man bij de keisnijder vergezelt. Deze interpretatie, hoe vernuftig ook, valt te verwerpen.
Dezelfde geleerde geeft als zijn mening te kennen, dat groepen uit de Onze Lieve-Vrouwe processie
te 's-Hertogenbosch invloed moeten uitgeoefend hebben op het ontstaan van sommige schilderijen
van Jeroen en noemt als voorbeelden de Ecce-Homo's uit Frankfort en Philadelphia, die „punten"
zouden weergeven, welke op sleden of wagens in de processie meegevoerd werden 3).
Intussen zijn deze schilderijen 4) geen natuurgetrouwe afbeeldingen van zulke punten, maar „bewerkingen" ervan. Wel komt er geen wagen geheel of gedeeltelijk op voor, maar de plaatsing der
figuren op en om een verhoog pleit er voor, dat de schilder geïnspireerd werd door een „poynt".
Daar Bosch lid was van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap, die de processie organiseerde,
en uit de Rekeningen dier Broederschap blijkt, dat de hulp van schilders soms ingeroepen werd bij het
in gereedheid brengen van de optocht, is het mogelijk, dat ook Jeroen ontwerpen leverde voor voorstellingen, maskers etc. en ze hielp uitvoeren 5). Wel vindt men in de gepubliceerde uittreksels uit de
Rekeningen e) geen mededeling hiervan, maar Bosch hoeft geen geldelijke beloning voor zijn hulp
ontvangen te hebben.
Nu is het aannemelijk, dat ook de Keisnijding ontstaan is onder invloed van een punt: dat het de
vervorming is van een door Bosch in een optocht gezien „poinct", of van een punt dat door de schilder
zelf ontworpen is. Deze optocht kan niet de Onze Lieve-Vrouwe processie geweest zijn, daar deze
alleen gewijde voorstellingen aan het publiek vertoonde1'), maar er zullen nog wel andere Ommegangen
door 's-Hertogenbosch' straten getrokken hebben, van meer wereldse aard. Ook kan het punt van de
Keisnijding elders door hem gezien zijn e ).
Hoe mag men nu aannemen, dat Bosch ook schilderijen met profane onderwerpen maakte onder
invloed van ,-,punten" die hij zelf ontworpen of gezien had?
Een ander geleerde heeft trachten aan te tonen, dat Bosch' Hooiwagen niets anders is dan een voorbeeld van een punt uit of voor een Ommegang9). Hij grondt deze hypothese op een „Ordinantie" van
de Onze Lieve-Vrouwe ommegang van 1563 te Antwerpen 10). Daaruit blijkt nu, dat één der „poynten"
was „Eenen Hoywaghen daer op sittende eenen Sater, ghenaempt Bedrieghelijck aen locken, achter
volghende11) alle Nacie van volck, treckende aan het hoey, als Woekeners 12), Cassiere 1Э ), Creemers1*)
&c. midts dat ertsch 15) ghewin al hoy is" 1 β ). Zowel dit punt als Bosch' schilderij hekelen de hebzucht
van de mens 1 7 ).
Nu zag men in diezelfde Onze Lieve-Vrouwe ommegang te Antwerpen een punt, dat veel overeen
komst met de Keisnijding vertoont. Op een wagen „weert eenen van de Key ghesneden gheheeten
Hersseloos van Meester Faes Luerequack 1 β ), met noch meer ander vrouwen ende mans dewelke vander
Keyen seer gequelt sijn, daer by sijnde1β) eenen Medecijn dwaeter besiende, en een Heydensche
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Meestersse20) de welcke eerst de handen besiet eer si ") ghesneden worden, daer het ghelt af ontfinck
eyghen Baete" 22 ).
Bosch heeft op zijn Keisnijding een dergelijke vertoning afgebeeld en men herkent in de keisnijder:
Meester Faes Luerequack 23 ), in de patiënt: Hersseloos, in de man met de kan: eenen Medecijn en in
de vrouw met het boek: een Heydensche Meestersse M ).
De patiënt wordt „van de kei gesneden". Iemand van de kei snijden komt voor in de zin van:
iemand van zijn dwaasheid genezen, en van: iemand beetnemen 25 ). Het voorwerp is hier een zinnebeeld
der zotheid. Men heeft de kei als zodanig afgeleid van Keye, de naam van een lompe ridder der Tafelronde 2e ). Het is echter merkwaardig, dat reeds Plautus de steen als symbool der dwaasheid kent 27 )
en dat hij een zinnebeeld van de domheid is in de Vlaamse spreekwijze „Van iets zoveel weten als de
domme stenen" 28 ). Terecht is opgemerkt, dat stenen altijd zinnebeelden van botheid en stompheid
geweest zijn en dat de overgang vandaar tot dwaasheid zeer gemakkelijk is 2e ).
De keisnijder lijkt in onze literatuur en beeldende kunst een fictieve figuur, die niet steeds dezelfde
rol speelt. Soms is hij degeen, die de zot werkelijk van zijn dwaasheid verlost 30 ), maar meestal wordt
hij gebruikt om de zot nog bespottelijker te maken dan hij al is. Uit deze rol ontwikkelt zich die van
de bedrieger. Het is nu ook duidelijk, waarom in een klucht uit 1561 31) „iemand van de kei genezen"
betekent: iemand nog zotter maken.
Op Bosch' schilderij neemt de keisnijder, bijgestaan door de man met de kan en de vrouw met
het boek, de zot in het ootje en accentueert hij diens dwaasheid. Hij treedt hier niet op als geneesheer
van de zot, maar als degeen, die hem beetneemt 32 ). Dit blijkt nog duidelijker uit de variant van ons
schilderij, die zich in het depot van het Rijksmuseum bevindt en uit het midden van de 16de eeuw
schijnt te dagtekenen з э ) . Op dat schilderij zijn ook enige toeschouwers afgebeeld. Een helper van de
„chirurg" bindt één van hen een doek om het hoofd. Nu betekent iemand „thoot verbinden" 34) of
„thoot binden met doecxkens" 35) in de 16de eeuw: iemand bedriegen.
Ook het gothische opschrift van Bosch' schilderij is bedoeld om de dwaasheid van de zot te onderstrepen. Hij is zo dwaas, dat hij voor zijn kwaal de genezing inroept van iemand, die hem voor de
gek houdt en bedriegt. Het opschrift luidt:
Meester snijt die keye ras
Mijne name Is lubbert das.
Tot voor enige jaren las men het op één na laatste woord steeds verkeerd. Er staat niet „bibbert" 3 e ),
of het volkomen onnederlandse „bibbert" 37 ), maar „lubbert" 38 ), een mansnaam, die vaak de bijbetekenis van sukkel, knul, sul of sufferd had 3e ). De das had bij ons de naam van heel bang te zijn 40 ).
De beide assistenten zijn in een typische tableau-vivant-houding weergegeven. De een heeft in de
plaats van het urinaal, dat de „medecyn" in Antwerpen vertoond zal hebben, een kan in de hand.
Er zit misschien water in om de wond te wassen. De waarzegster draagt een boek op het hoofd. Men
heeft er beurtelings het gesloten boek der wetenschap 41 ), het boek waarin het geval bestudeerd werd 42 ),
het boek van de medische wetenschap 43) en de Bijbel44) in gezien. Kan het niet eenvoudig het futselboek zijn, waarvan in verscheidene 16de-eeuwse gezegden sprake is en dat zoveel betekent als: boek,
waaruit men kan leren knoeien en bedriegen 46)?
Het hoofd van de „chirurg" siert een omgekeerde trechter 4 e ). Deze dient hier als een symbool
van het bedrog, hetgeen men afleiden kan uit het feit, dat hij in 16de-eeuwse uitdrukkingen voorkomt
als het zinnebeeld van de trouweloosheid: „Sy is ghestadich 47) Recht 48) als een trachtere" 4e ); en
van de gewetenloosheid: „een conciencij hebben als grove trechters" 60 ); Ghy zijt rechtveerdich Ja als
een trechtere Die onder uyt loopt" Б 1 ).
Met zijn Keisnijding hekelde Bosch bijgevolg de dwaasheid (domheid) en het bedrog. Links op
de achtergrond ziet men een galg en een rad op een staak. De schilder wilde hiermee zeggen, dat de
zonden van dwaasheid (domheid) en bedrog de mens tot een misdadiger kunnen maken, die de dood
straf verdient; hem kunnen doen opgroeien voor galg en rad 5 2 ).
NOTEN
>) Rep.: Tolnay, pi. 1. A/b. 55.
2
) D. Roggen. J. Bosch: literatuur en folklore. G.B.K. VI, blz. 122 vlgg.
s
) De stadsschilders waren in de 16de eeuw vaak belast met het ontwerpen van voorstellingen, die op wagens
in een Ommegang meereden. Het onderwerp dat daar behandeld werd, heette, evenals de wagen met de voorstelling,
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een punt (poynt, poinct, punct). Soms behoren de personen vóór en achter de wagen er ook toe. Zie: P. de Keyser.
Rhetoricale toelichting bij het hooi en den hooiwagen. G. B. K. VI, blz. 128 vlgg.
*) Rep.: Tolnay, pi. 12 en 31.
') Volgens Roggen in G.B. K. VI. Xavier Smits (blz. 146) en Huebner {Jeroen Bosch, blz. 110) weten het ten
onrechte heel zeker.
") A. Smijers. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch. T. N. M. XI, XII, XIII, XIV en XVI.
') Zie de genoemde Rekeningen van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap.
e
) Dat komische items deel uit konden maken van een ernstige processie, wordt bewezen door een beschrijving
van de „Cruystogte" of „Cruysommeganck", de jaarlijkse grote processie te Bergen op Zoom, die op Zondag na
Beloken Pasen door de straten der stad trok. Men leest daarin o.m. van een persoon „die metter walvisse gegaen heeft",
van een zot die Zwager heette en in de stoet meereed, van duivels die „met den doot" liepen, en van de „Gesellen
met de Blauscuyte". Zie H. Levelt. De „gesellen der Blauwe Scute" te Bergen-op-Zoom in de 15de en 16de eeuw. Sinte
Geertruydsbronne I, blz. 44.
·) P. de Keyser. Rhetoricale toelichting bij het hooi en den hooiwagen. G. B. K. VI, blz. 128 vlgg.
10
) De Keyser kende alleen een door J. Bols gemaakt uittreksel. Het oorspronkelijke stuk, een drukwerk van
Hans de Laet, wonende te Antwerpen in de Cammerstrate, in de Rape, werd in zijn geheel uitgegeven door Fl. van
Duyse in het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen VI, blz. 197 vlgg. De tekst die Van Duyse geeft, wijkt van die
van Bols en van een door J. Grauls gepubliceerde toevoeging (G. B. K. VI, blz. 156 vlgg.), welke hij aan een handschrift
van de 16de-eeuwer Jan de Bruyne ontleende, in enkele kleinigheden af.
" ) terwijl daar achter volgt. ") woekeraars. la ) wisselaars. " ) kramers. 15) aards.
le
) T.B.B. VI, blz. 199; G.B.K. VI, blz. 134.
") De Keyser meent, dat Jeroens Hooiwagen een „poinct" „uit of, voorzichtiger uitgedrukt, voor een ommegang" is, d.w.z., dat Bosch een punt dat hij gezien had, op het paneel heeft gebracht of dat hij er een voor een ommegang in de vorm van een schilderij ontworpen heeft. Het lijkt echter onmogelijk, dat men het schilderij van de Hooiwagen tot in alle finesses als een punt zou hebben kunnen geven, daar is het veel te gecompliceerd voor. Misschien
is Bosch door het zien van een poinct geïnspireerd tot het maken van zijn schilderstuk. Het is natuurlijk ook denkbaar,
dat de meester een poynt voor een optocht ontwierp en dat hij het idee later in zijn Hooiwagen verwerkte. Hij kan
dan op dit denkbeeld gekomen zijn door het zien van afbeeldingen, o.a. miniaturen van wagens die zonden voorstellen en door paarden naar de hel getrokken worden (Duits voorbeeld: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes
1942, blz. 87 en pi. 21, a), en van triomftochten met zinnebeeldige betekenis (Franse voorbeelden: G. Ritter et
J. Lafond. Manuscrits à peinture de l'école de Rouen. Livres d'heures Normands. Paris 1913, pi. Ш; O. Smital und
E. Winkler. René von Anjou. Livre du euer d'amours espris. Wien 1926, Tafel XXI).
") Faes = naam ontstaan uit Bonifacius (Teirlinck III, blz. 352). Het woord heeft hier misschien een ongunstige
betekenis, vgl. Oud-Hgd. fasen = grillig, ondoordacht spreken, dwaasheden uithalen. Luerequack = kwakzalver,
waarschijnlijk oorspronkelijk iemand, die kwakken (= beuzelingen) leurt. Zie Stoett. Kluchten, blz. 123.
") daer by sijnde = terwijl er bij assisteerden.
ï0
) Heydensche Meestersse = zigeunerin die de geneeskunst uitoefent.
" ) si, nl. de patiënten. ») T.B.B. VI, blz. 199; G.B.K. VI, blz. 135.
" ) Ten onrechte ziet De Beschere (blz. 11) in de keisnijder een tovenaar.
" ) Verwerpelijk zijn de veronderstellingen van Tolnay (blz. 17), 'die spreekt van „un moine" en „une religieuse",
van Baldass (blz. 231), die in de vrouw een vrome toeschouwster ziet, welke een rozenkrans aan de gordel draagt,
en van de man met de kan schrijft: „Der Mönch hält zur Stärkung den Weinkrug bereit", evenals van Maeterlinck
{Peinture, blz. 233) die meent, dat de monnik en de vrouw de inhoud van de fles voor eigen hartversterking gebruiken.
Ook Vermeylen (blz. 11) denkt aan een monnik.
25
) W. N. T. VII, 1, 2050 vlg. Misschien heeft het niet de betekenis van: een snede in iemands lichaam aanbrengen,
waarbij men voorgeeft een steen uit het vlees weg te snijden. Meige (H. Meige. Les peintres de la médecine. Écoles
flamande et hollandaise. Les opérations sur la tête. Nouv. Iconographie de la Salpêtrière VIII, blz. 228 vlgg.; 291 vlgg.;
XI, blz. 199 vlgg.; 320; XII, blz. 170 vlgg.; XIII, blz. 77 vlgg.; zie ook H. Meige. Les arracheurs de „pierres de tête".
Janus I, blz. 393 vlgg.; blz. 497 vlgg.; de schrijver geeft in deze artikelen een vrij volledige opgave van afbeeldingen
van keisnijders) leidt uit de schilderijen, tekeningen enz. van keisnijders af, dat er kwakzalvers waren, die voorgaven mensen te kunnen genezen van pijnen in het hoofd door uit hun hoofd zgn. een steen weg te snijden (die
ze te voren in de hand genomen hadden), maar hij geeft geen bewijzen van hun bestaan uit documenten, en de
schilderijen, tekeningen enz. die hij opsomt, kunnen alle van symbolische aard zijn, bijv. Jan Steens Het Snijden van
de Kei (Museum Boymans), waar het voor de gek houden zó dik op ligt, dat men niet aan iets echt gebeurds denken
kan. Enklaar {Varende luyden, blz. 17), die ook aan hun bestaan gelooft, begaat de vergissing van „iemand van de
steen snijden" hetzelfde te achten als „iemand van de kei snijden". Het eerste betekent: een steen uit iemands blaas
verwijderen (zie: A. J. van der Weyde. Iets over steensnijden en steensnijders. N. T. G. LXVIII, II A, blz. 655 vlgg.;
M. W. VII, 2013; W. N. T. XIV, 2332 en W. N. T. XV, 1009). De raad die in het gedicht „Hoe Aernouts broederen
sullen spreken metter Vrouwe als de Man van huys is" aan rondtrekkende kwakzalvers gegeven wordt: „Seght, dat
ghy oock kunt snijden den steen" {Dichten, blz. 94) slaat dan ook op het verwijderen van graveel uit de blaas en niet
op het zgn. keisnijden.
8e
) W. N. T. VII, 1, 2049 en 2056. ") Poenulus Act. I se. 2, vs 78. 28) W. N. T. XV, 1002.
ai
)
Door M. de Vries in zijn uitgaaf van Р. С Hooft's Warenar. Leiden 1843, blz. 192.
ao
) In een refereyn uit het begin van de 16de eeuw {Ts. XXI, blz. 90) zegt een minnaar van de dwaasheid: „waer
hy ( = de kei) bloot, men souden wt snyen; en waer hy uwte, ten waer niet goet, want half sot half vroet wel leven
doet, 3 1dwelc doit die keye
".
) In de factie van „Den Patroon vanden Alven": Spelen Antwerpen XIIII. De klucht is afgedrukt in Hermans.
Rederijkers
II, blz. 286 vlgg.
S2
) Onjuist is de mening van C. van de Wetering {Die Entwicklung der niederländischen Landschaftsmalerei vom
Anfang des 16 Jahrhunderts bis zur Jahrhundertmitte. Gieszen 1938, blz. 11): „die Steinoperation . . . die als ein Symbol
aufzufassen ist: Der Mensch wird von seiner Torheit befreit".
" ) Rep. : Lafond, bij blz. 59. Volgens Friedländer V, blz. 153, is het schilderij omstreeks 1550 ontstaan. Het werk kan
een repliek zijn van een schilderij van Bosch of een door een imitator ontworpen variant van de Keisnijding uit het Prado.
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" ) Een Batement van den Katmaecker, vs 430: Stoett. Kluchten.
" ) Spel van St Trudo, vs 2774: Kalff. Trou.
·•) Zie o.a. Lafond, blz. 75; Friedländer V, Wz. 153. ·') Tolnay, blz. 17 en 59, noot 27.
M
) Vermeylen (blz. 11), Van Gils {Het snijden van den kei. N. T. G. LXXXIV, II, blz. 1310) en Roggen (G. B. K.
VI, blz. 123) wezen hier op.
s
·) W. N. T. VIII, 2, 3110; N. T. G. LXXXIV, blz. 1310. Heeft Bosch aan een lijder aan impotentie gedacht?
Lubben = castrare; Lubbert komt in de 17de eeuw als spotnaam voor in de betekenis van ontmande ( ff. N. T. idem).
*0) W. N. T. III, 2, 2303. Van Gils (blz. 1311) leidt uit de uitlatingen van natuurhistorici af, dat de naam das
kan slaan op een zelfzuchtig, wantrouwig, slecht gehumeurd, lui, de eenzaamheid zoekend persoon. Roggen (G. B. K.
VI, blz. 123, noot 2) denkt, dat das hier betekent: vetzak, goedzak, lamzak. Hij geeft geen bewijsplaatsen. Ten overvloede zij er op gewezen, dat „das" in de 16de eeuw ook damhert kan betekenen (Ts. LIV, blz. 193; LVI, blz. 95).
Ook een hert is schuw en vreesachtig.
" ) Vermeylen, blz. 11. Volgens Baldass (blz. 231) heeft de vrouw „sich ein Buch auf den Kopf gelegt, um so
der Weisheit teilhaftig zu werden".
") Justi. Miscellaneen II, blz. 75. " ) Tolnay, blz. 17. " ) Combe, blz. 8.
" ) W. N. T. III, 3, 4716; Neurdenburg, blz. 114.
") Zowel de mening van Justi (blz. 130) „In Zerstreuung und Eifer hat er den Trichter statt des Doktorhuts
auf den Kopf gestülpt", als die van Tolnay (blz. 17), dat de trechter het zinnebeeld der wijsheid en die van Van Gils
(I, blz. 57), dat hij het symbool van kennis en wetenschap is, is onjuist. Justi beschouwt de trechter als een symbool
van de pharmacie. Het feit dat boek en trechter op zo'n vreemde plaats staan, wil volgens hem zeggen, dat boekenwijsheid en pharmacie voor het lancet moeten wijken. Gossart (blz. 87) praat Justi na. De Boschère (blz. 11) denkt
als Van Gils: „l'entonnoir qui a servi infuser sa science admirable".
*') standvastig, trouw. ") juist.
**)
Van Styevoort, г. VII, vs 24; Immink. Spiegel, vs 3713.
s0
) Emé. Spelen: Spel van sinnen van de
Groóte Hel, vs 49.
sl
) Spel van Narcissus ende Echo, Η 4Г.
" ) Het schilderij heeft een ronde vorm, volgens Tolnay (blz. 17) een zinspeling op de aardbol. Baldass (blz. 15)
gelooft, „dasz mit der Rundfassung, die an einen Blick in einen Rundspiegel gemahnt, ein Weltbild gemeint ist. Die
Darstellung wird dadurch aus ihrer trivialen Sphäre herausgehoben und zum Symbol des Treibens der Welt gestempelt". Dit is wel mogelijk (vgl. voor de ronde vorm bij Jeroen: blz. 227 en 267), niet echter dat het schilderij is
„eine Verspottung des ärztlichen Gauklertums, verbunden mit einem satirischen Ausfall gegen das irdische Treiben
des Mönchwesens" (Baldass, blz. 231) of dat het voorstelt, zoals Combe (blz. 8) wil, „la vanite de toute médecine
humaine dans l'oubli des voies de Dieu que précisent deux religieux s'associant par leur présence à ces soins dérisoires". Ook Tolnay's interpretatie (blz. 17): „la folle vanité de toute médecine profane", is onjuist.
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H O O F D S T U K XXIX
DE

KRIJGSOLIFANT

E GRAVURE, die een aanval op een strijdolifant voorstelt, is door Alart du Hameel vervaardigd
naar een verloren gegaan werk van Bosch; volgens een kunsthistoricus vermoedelijk naar een van
zijn schilderijen 2 ) (misschien maakte een dergelijk paneel deel uit van de collectie van Philips II 3 )),
volgens een ander naar een verloren gegane tekening 4 ). Dit laatste lijkt het waarschijnlijkst.
De voorstelling van een aangevallen krijgsolifant schijnt in Van Akens dagen iets gewoons geweest
te zijn. Tijdens de koude Januari- en Februarimaand van het jaar 1511 richtte men in Brussel sneeuwen
beelden op, die de Rederijker Jan Smeken in een gedicht van vier en dertig Strophen beschreef 6 ).
Strophe 15 luidt aldus:
Recht boven sinte marie magdaleenen
Stont eenen oliphant, cloeck int bedrijf,
Leelijck int wesen, met dicken beenen;
Een casteel haddi boven op sijn lijf.
Neptunus sadt hier in en grees seer stijf β ) :
Hi wildet al met hebben in de zee 7 ).
Ick hoorde menighen man ende wijf
Hem daer winschen 8 ), met al den snee.
Wt eenen slote 9 ) quam hem groot wee,
Daer Mars die capiteyn in was.
Sijn serpentine 10 ) schoot al on twee 1 1 )
Den oliphant, tcasteel, ende al den bras 1 2 ).

D

Een strijdolifant wordt dus van een slot uit aangevallen, eenzelfde motief als dat van de gravure
van Du Hameel. De beelden en beeldengroepen geven toenmaals algemeen bekende voorstellingen
weer en het in strophe 15 beschreven gevecht zal hier wel geen uitzondering op maken.
Nu leest men in een Ordinantie Inhoudende die Oude ende Nieuwe Poincten 1 3 ) van onser Vrouwen
Ommeganck der Stadt van Antwerpen, ghesciet in den Jare 1564, dat een der punten „Den Oliphant"
voorstelde 14 ), en in het Schönbartbuch, dat in de Vastenavondoptocht te Neurenberg in 1503 als Höll
(Helle) „ein Elephant mit Schloss" en in die van 1524 een „Elephant" meeging 16 ). Bij het punt te
Antwerpen stond op een wagen een levensgrote olifant, waar een draaiende Fortuin op aangebracht
was l e ).
Wanneer men deze gegevens combineert, komt men tot de conclusie, dat het niet onmogelijk is,
dat het motief van de aangevallen krijgsolifant in 's-Hertogenbosch of elders het onderwerp van een
punt geweest is en dat Bosch' compositie een uitbreidende bewerking daarvan is. Dat punt kan hij
zelf voor een Ommegang ontworpen hebben 17 ).
Deze hypothese wordt gesteund door de vlag met halve maan op de gevechtstoren van de olifant.
De afbeeldingen van het Narrenschip in het Neurenbergse Schönbartbuch leren ons nl., dat in de 16de
eeuw bij feestelijke optochten een vlag met halve maan kon wapperen van een gevaarte, dat in de
stoet meereed. Het is mogelijk, dat een soortgelijke vaan soms ook punten in de Nederlanden sierde
en dat Bosch de wimpels van zijn schuit met pretmakers en strijdolifant daaraan ontleende. Indien zij
die aan het punt meededen, enkel een zotte vertoning, een dwaas gevecht ten beste wilden geven, moet
men hun vlag opvatten als een symbool van uitgelatenheid en dwaasheid. Het is echter mogelijk, dat
zij, evenals Jeroen, met de voorstelling een diepere bedoeling hadden, dat het punt waarschuwendsymbolisch was. Dan was voor hen de vlag een zinnebeeld van de losbandigheid, die door hen gehekeld werd i e ).
Dat althans Bosch wilde hekelen, blijkt uit wat nu volgt. Het valt ons op, dat er zo veel dieren
op de gravure voorkomen en wel alle op één na, nl. de olifant zelf, bij de aanvallende partij. Bij de
chargerende groepen onderscheidt men drie leeuwen i e ), twee herten, twee stieren, twee beren, twee
dieren, waarin men wel kamelen heeft gezien 20 ), en een eenhoorn. Verder draagt een der aanvallers
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als helmteken een zwaan en heeft een ander de klauw van een roofvogel, of, wat minder waarschijnlijk
is, de poot van een haan 21 ), op zijn hoofddeksel. Uit een bastion wappert een vlag met een slang er op.
Ten slotte staat daar de olifant.
Dat dieren in de middeleeuwen en de 16de eeuw een zinnebeeldige betekenis hebben, is iets heel
gewoons. De symboliek is echter niet steeds dezelfde. Wanneer wij daarom willen weten wat Bosch
met zijn dieren bedoelde, moeten we nagaan welke betekenissen zij hebben: elders bij hem, in aan zijn
werken verwante voortbrengselen op het gebied van de beeldende kunst en in de 15de- en 16de-eeuwse
folklore, taal en literatuur der Nederlanden.
Het hert ^2), de stier 23 ), de beer 2*) en de zwaan25) zijn bij Van Aken zinnebeelden van de onkuis
heid. De leeuw 2 e ) en de roofvogel27) komen in Jeroens Tuin van de Wellust voor. Op Bosch' Ira
symboliseert de leeuw de toom 2 8 ), terwijl de „grijpende wu" (wu = kuikendief) in de 16de-eeuwse
Rederijkersstukken een vaak gebruikt zinnebeeld van de roofzucht is 2B ). Ook de beer gaf in Bosch'
tijd de toorn weer 3 0 ). De haan was bij ons in de 16de eeuw o.a. een symbool van de onkuisheid en
de vechtlust 31 ) en de slang dat der verleiding.
En nu de dieren waarin men kamelen zag. Veel lijken ze er niet op, evenmin als op dromedarissen.
Ze hebben geen bult(en), de een heeft een korte staart en ze dragen een sik. Jeroen wist heel goed hoe
dromedarissen er uitzagen, getuige hun conterfeitsels op de Tuin van de Wellust32). Of heeft de graveur
hier van zijn voorbeeld maar wat gemaakt? Aan kamelen gaf men omstreeks 1500 wel meer een onwaar
schijnlijk uiterlijk: men bekijke hun portretten op twee schilderijen van de Meester der H. Barbara
(ca 1480) 3 3 ). Indien er dan toch met de dieren kamelen of dromedarissen bedoeld worden, kunnen
wij ze, blijkens de Tuin, eveneens als zinnebeelden der onkuisheid beschouwen ^). Of moeten ze grote,
hoornloze geiten voorstellen en dacht Bosch aan een exotische geitensoort, waarover hij wel eens iets
in reisverhalen gelezen had, maar waarvan hij de gedaante niet nauwkeurig kende? Ook de geit was
in de 16de eeuw een beeld van de wellust36).
Verder de eenhoorn. In de middeleeuwen was hij een symbool van Christus 3 e ), de kerk 3 7 ), de
kuisheid 3 8 ), de zuiverheid 3e) en de eenzaamheid 4 0 ). Maar ook van de Dood 41) en de duivel4г). Op
een tapijt, dat naar een ontwerp van Pieter Coeke geweven is, trekt hij de Invidia voort 4 3 ). Verder
had hij in de Duitse, Franse en Italiaanse erotische poëzie van de late middeleeuwen en de vroege
Renaissance een onkuise betekenis 44). Een minnedeuntje van Vondel geeft hem in dezelfde zin *s). Op
middeleeuwse afbeeldingen van het kasteel der Liefde bestormen wildemannen op eenhoornen gezeten
de burcht. Ruiters en dieren schijnen hier de lage hartstochten te verbeelden 4e ). Verscheidene voorstellingen vertonen ons een naakte, wulpse vrouw die een eenhoorn berijdt, o.a. in de St-Martenskerk
te Halle in België (ca 1400) 4T). Men zag er ten onrechte een heks met haar rijdier in 48). Zij zal wel
de onkuisheid voorstellen.
Hoe dient men nu de eenhoorn van de gravure op te vatten? Zijn berijder tracht uit het lichaam
van het „ros" een wapen te trekken, dat uit de gevechtstoren geworpen is. De eenhoorn behoort dus
tot de aanvallende dieren, waarin wij steeds symbolen der zonde, in het bijzonder van de wellust,
hebben ontmoet.
Nog tweemaal heeft Bosch een eenhoorn afgebeeld in de gedaante, die hij op de gravure heeft,
t.w. in het Paradijs, waar hij met zijn hoorn het oppervlak van een water beroert 4e) en op een stuk
muur, waar de H. Hieronymus voor geknield ligt50). In het eerste geval is hij misschien een zinnebeeld
der zuiverheid, omdat men in de middeleeuwen geloofde, dat hij met zijn hoorn vergiftigd water zuiver
kon maken S1). Op de tweede voorstelling wil een ruiter hem bestijgen, wat een symbolische weergave
zou zijn van de onstuimige geestdrift, die het geloof in Christus aan Hieronymus geeft 52). Zeer zeker
hebben het crucifix van de heilige naast het ruitertafereel en de op de muur afgebeelde Onthoofding
van Holofemes een verheven zinnebeeldige betekenis Б3 ), maar de eveneens op het stuk muur weer
gegeven voorstelling van het ventje, dat in een bijenkorf kruipt en in wiens anus een stok steekt, waar
een uil op zit die door vogels aangevallen wordt, heeft deze niet. Bosch' ruiter lijkt, voor zover men dat
op de reproductie zien kan, op een naakte vrouw. Is het tafereel dus verwant aan dat in de kerk te
Halle? En geeft het op zinnebeeldige wijze de onkuisheid weer?
In zijn Tuin van de Wellust schilderde de meester een hertachtig dier met een hoorn als die van een
eenhoorn, en een soort paard met een lange rechte hoorn met „zijtakjes" ^). Ook zij kunnen eenhoornen zijn, omdat men het er in de middeleeuwen niet geheel over eens was, hoe het dier er precies
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uitzag 56). Volgens de Physiologus leek het op een geit met één scherpe hoorn op het hoofd 5e). Dit
geloof heeft Bosch misschien geïnspireerd tot de compositie van het eerstgenoemde creatuur " ) . De
„eenhoornen" in de Tuin zijn erotisch bedoeld. Het ros op de gravure is dit ook.
De dieren in de aanvallende groepen symboliseren dus de onkuisheid. Bij drie hunner (beer, leeuw
en roofvogel of haan) gaat deze symboliek gepaard met die van de toorn of brute roofzucht, waarbij
men misschien moet denken aan de zinnelijke prikkeling als gevolg van daden van geweld. De slang
is een zinnebeeld van de verleiding, uitgaande van de onkuisheid. Wat men onder de olifant kan verstaan, zal straks nagegaan worden.
Dat Bosch in de aanvallers lieden hekelt die een onkuis leven leiden, wordt bevestigd door andere
symboUsche voorstellingen, t.w. een meitak op een vaan, welke uit een bastion steekt, een wijnton, een
kuip waarin druiven geperst werden, een drinkkan 5e) en een luit als helmtekens, en misschien een
triangel, ten minste als men dit instrument in de driehoek mag zien, welke de luitdragende ridder als
schildteken voert. Een veel op een driehoek lijkende 16de-eeuwse triangel vindt men afgebeeld op het
drukkersmerk van Jacob Baethen fi9). Het is mogelijk, dat door de graveur het speeltuig te hoekig
gemaakt is. Genoemde voorwerpen wijzen op onkuisheid, drankzucht en losbandige pret.
De vlaggen die de aanvallers meevoeren, vertonen de afbeeldingen van een weversspoel, een rad
of wiel, een schoen, een platijn ^), een schaar en een ster met halve maan. De laatste vlag is een pendant
van die, welke de olifant draagt, dus een symbool van de losbandigheid. Ook de halve maan, welke
als helmteken van een ridder fungeert, is dit. Het is opvallend, dat de overige vanen alle een voorwerp
vertonen, dat iets met een ambacht heeft uit te staan. Het kwam oudtijds immers veel voor, dat ambachtslieden dergelijke emblemen op hun uithangborden heten schilderen w ). De groep rechts van de olifant
heeft geen vaan, maar draagt als embleem een gekroonde hamer op een houten scherm. Het voorwerp
is waarschijnlijk ontleend aan het uithangbord van een timmerman. „Gekroonde" werktuigen waren
op uithangborden van winkels e!!) of blazoenen van ambachtsgilden e3) geen zeldzaamheid.
Wil Bosch nu met de emblemen van vlaggen en scherm zeggen, dat de aanvallers wevers, wagenmakers of smeden, schoenmakers, platijnmakers, kleermakers en timmerlieden zijn en vindt hij dat
deze vaklieden een onkuis en losbandig leven leiden? Hiervoor bestaat geen redelijke grond en daarom
geldt een andere hypothese.
Vele van onze 15de-, 16de- en 17de-eeuwse wereldlijke Hederen, refereinen in het zotte en kluchten,
ja ook verscheidene ernstige Rederijkersstukken, zijn bijzonder rijk aan erotische symboliek. De
woorden en uitdrukkingen, welke de auteurs dubbelzinnig gebruiken, ontlenen zij bij voorkeur aan een
ambacht of een beroep, bijv. aan dat van visser, jager, muzikant, naaister, kleermaker, marskramer,
danser, tuinier, spinster, molenaar, krijgsman (ridder, schutter), vogelaar, slotenmaker, schilder,
schrijver, boer (zaaier, maaier), geestelijke, dokter, tandentrekker, bakker, smid en student. Bosch
heeft bij de voorwerpen op de vlaggen en het houten scherm uit dezelfde bron geput en ook zij symboliseren, evenals de dieren, de onkuisheid.
Voor de symboliek van het weven kan men verwijzen naar: „drayen met twee wervelen aen een
spilleken ( = weefklos) **), van het smeden naar: „met Adams voorhamere smeden" ^), van het schoenlappen naar: „haer schoen lappen" β β ), van het kleermaken naar: „cnoppen aen setten (door een
parmentierken = kleermaker)" " ) en voor het timmeren naar: „metten beytel spelen" e 8 ), altemaal
16de-eeuwse uitdrukkingen die op hetzelfde neerkomen. Verder komt platijn als zinnebeeld van de
ongeoorloofde liefde voor in het gezegde: „de platijnen wachten", d.i. de door een minnend paar
uitgedane platijnen bewaken, nl. door een koppelaar " ) .
Behalve de meitak 70) kunnen ook kan 71 ), luit n ) , wijnton 7 3 ), kuip '*) en ruiter 7Б) obscene
betekenis hebben. En indien het schildteken van de luitdragende ridder geen triangel, maar een timmer
mansdriehoek is, geldt dit ook voor laatstgenoemd voorwerp.
Dat ook de vreemsoortige wapenen, wapenrustingen, schilden 7б ) en oorlogsmachines zinnebeeldig
gebruikt zouden zijn, behoeft men niet aan te nemen. Er zijn wapenen nodig om een aanval te onder
nemen. Dat Bosch ze uitzonderlijk voorstelt, spruit voort uit zijn zucht naar het bizarre. Hoogstens
zou men in het halvemaanvormige uiteinde van twee „speren" een herinnering kunnen zien aan het
halve-maanembleem en zou het door een ram met halve maan doorboorde hart op de oorlogsmachine
links kunnen wijzen op vernietiging van de zuivere liefde door de onkuisheid.
Het duiveltje, dat in de lucht een wapen vasthoudt, waarop drie vlammentongen omhoog lekken,
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en dat met zijn linkerpoot naar een der bastions van de aanvallers wijst, accentueert het diabolische
van de zonde van de wellust en de losbandigheid. Onder hem zijn twee aanvallers getroffen. Een van
hen, wiens hoofd achter een houten schild schuilgaat, wordt met moeite naar binnen getrokken, waarschijnlijk om hem in veiligheid te brengen.
En ten slotte de olifant zelf. De 16de-eeuwer kende hem als een symbool van de domheid 77) en
natuurlijk ook van de kracht. Hij staat kalm en sterk te midden van zijn bestokers. Wil Bosch dus met
het voorgestelde zeggen: de sterke weerstaat de aanvallen van de zonde der onkuisheid en losbandigheid?
Maar op het kasteel van het dier wappert de vlag met ster en halve maan, het zinnebeeld der losbandigheid. Daarom moet men liever ook in de olifant een ongunstig zinnebeeld zien. Jeroen gaf dan met
zijn voorstelling weer, hoe de domme mens belaagd wordt door de genoemde zonden.
De verklaringen welke men, zonder de details van de gravure uit te leggen, vroeger gegeven heeft,
zijn de volgende:
De een kenschetste de strijd als een satire op de worsteling der standen 7 8 ). Een ander vroeg of de
prent voorstelde hoe een onderdrukt volk de macht van zijn heer tracht te vernietigen 79 ).
Een derde beschouwde het gevecht als de overwinning van Eleazar op de sterkste, door een Moor
bestuurde, olifant van het leger der Heidenen, waartegen Judas Makkabi te velde was getrokken voor
de wallen van Beth Zacharia (I Makkabeën VI: 28—47)80). Reeds eerder had men op een 16de-eeuwse
gravure, welke naar die van Du Hameel gemaakt werd, doch een geheel andere betekenis heeft, in een
der aanvallers een herinnering gezien aan Eleazar, die zich gereed maakte om de buik van de olifant
met een reusachtig mes te treffen 81 ).
Beide interpretaties moet men verwerpen, daar zij niet in staat zijn de vele symbolische bijzonderheden te verklaren.
Wil men zien hoe een 15de-eeuwer het verhaal van Eleazar in beeld bracht, dan beschouwe men
één der houtsneden die de ex-Utrechtenaar Erhard Reeuwich vervaardigde voor de in 1479 (?) te
Speyer gedrukte Spiegel menschlicher Behältnis ^). De voorstelling lijkt niets op de strijd van Bosch.
Zojuist was er sprake van een tweede gravure, welke van een gevecht met een krijgsolifant bestaat,
en een bewerking is uit de tweede helft der 16de eeuw van die van Du Hameel 83 ). Zij helpt de compositie
van Bosch niet verklaren, daar de dieren en de meeste symbolische voorwerpen en emblemen van de
eerste gravure hier niet gevonden worden. Men zag in de afbeelding de worsteling van de arme volksklasse tegen het machtige en trage bouwwerk van het kapitaal e4 ). Misschien brengt het Latijnse onderschrift hier enige opheldering. Dit luidt: „Temeritatis subiti ut vehementes sunt impulsus quorum
ictibus hominum men . . . . η . . ssae nee sua pericula respicere nee aliena facta iusta aestimatione
prosequi valent". Op de onduidelijke plaats zal wel gestaan hebben: mentes concussae. Men vertale
aldus: De impulsen tot onbesuisdheid zijn (even) plotseling als ook hevig; door hun prikkel uit zijn
evenwicht gebracht, is de menselijke geest noch in staat acht te geven op eigen gevaren noch om anderer
daden op rechtvaardige wijze te beoordelen 85 ). De ontwerper van het onderschrift beschouwde dus de
aanvallers als onbezonnen, roekeloze lieden, die niet in staat zijn in te zien welke gevaren hen bedreigen,
en geen juist begrip hebben voor de daden van anderen (hun tegenpartij?). Misschien bedoelde hij met
hen de kleine luiden, die in opstand komen tegen de machten, welke boven hen gesteld zijn.
Op sommige vlaggen staan ook hier emblemen, waarvan slechts één ook op de gravure van Du
Hameel voorkomt, nl. de gekroonde hamer. Onder de andere, die over het algemeen onduidelijk weergegeven zijn, onderscheidt men twee gekruiste schepnetten, het ijzer van een bijl en een schildersezel (?).
Van de voorwerpen, welke meegedragen worden, kunnen alleen een drinkkan, een wijnton en een
perskuip symbolisch zijn. Daar verdere zinnebeelden, die men erotisch op kan vatten (zoals de dieren
bij Du Hameel), hier ontbreken en het onderschrift van de zonde van de wellust niet rept, is het mogelijk,
dat de emblemen op de vlaggen en de meegedragen voorwerpen slaan op de beroepen der kleine luiden,
die in opstand komen. De halvemaanvormige versiering op de gevechtstoren van de olifant (de halve
maan ontbreekt op de vlaggen van het kasteel) kan hier een zinnebeeld zijn van de onderdrukkende
macht, ontleend aan de hardheid der Turken 8 e ).
Bosch kende, toen hij de compositie (tekening of schilderij) vervaardigde, waarnaar Du Hameel
gegraveerd heeft, waarschijnlijk de gravure het Grote Slagveld van de Zuidnederlandse Meester van
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het Sterven van Maria (ca 1435) 8 ' ) . De burchten op de achtergrond, de opstelling der strijders in
groepen, de vlaggen met emblemen en de afgehouwen ledematen doen aan Jeroens Strijd denken.
De enigszins open plek, die het Grote Slagveld in het midden vertoont, is door Bosch opgevuld
met zijn reuzendier. Men heeft verondersteld, dat Schongauers strijdolifant (ontstaan tussen 1470 en
1490) Van Aken tot zijn gevechtskolos heeft geïnspireerd 88 ). Maar de beide dieren (met hun torens)
lijken weinig op elkaar. Dan bestaat er veel meer overeenkomst tussen Jeroens ontwerp en de beide
drukkersmerken van de Goudenaar Godfridus van Os, vooral met de houtsnede in de Historie hertoghe
Godévaert van Boloen, die omstreeks 1486 bij hem van de pers kwam 89 ).
De eenhoorn heet een vrije kopie van het rijdier van Meester E. S.' Vogelkoning90). Ontegenzeggelijk
is de houding van het dier dezelfde als bij de Zuidduitser. Het uiterlijk van het ros en de vorm van de
hoorn wijken echter af en lijken meer op de afbeelding van een eenhoorn, die Reeuwich tekende voor
een houtsnede in Bernhard von Breydenbach's Sanctorum peregrinationum in montent Syon etc., dat
in 1486 te Mainz verscheen 91 ). Misschien heeft Bosch beide voorstellingen gekend?
De krijger, die zijn hoofd door een schild steekt, en gewapend met een grote krauwel een leeuw
berijdt, doet denken aan een soldaat met schild en hellebaard op een houtsnede uit Artois of Picardie
van ca 1455 92 ). Zij stelt de tocht naar Golgotha en de kruisiging voor en is verwant aan ouder werk,
in de trant van Nederlands-Bourgondische kunstenaars en Jan van Eyck.
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H O O F D S T U K XXX
DE H E I L I G E H I E R O N Y M U S

D

(GENT)

E LEGENDA AUREA verhaalt, dat St Hieronymus op 29-jarige leeftijd te Rome tot kardinaal gekozen

werd. Daar sommige geestelijken hem tegenwerkten, verliet hij de stad en begaf zich naar de
bisschop van Constantinopel, die hem verder in de Heilige Schriften onderwees. Vervolgens leidde hij
gedurende vier jaar in een woestijn een leven van boetedoening. Daarna ging hij te Bethlehem wonen,
waar hij 55 jaar en 6 maanden verbleef, omringd door vele leerlingen, die hem hielpen bij het vertalen
en commentariëren van de Bijbel. Daar stichtte hij een klooster en gaf eens aan zijn monniken opdracht
de poot van een gewonde leeuw te genezen. Uit dankbaarheid bleef het dier bij hen.
Bosch nu heeft op het schilderij de heilige afgebeeld, terwijl hij in de woestijn boete doet ^ . Zijn
naaste omgeving is vol zinnebeelden van zonden der wereld, in het bijzonder van de onkuisheid.
Het paneel laat duidelijk zien, dat Hieronymus met zijn bovenlijf in een holte ligt, die veel overeenkomst vertoont met een grote mosselschelp. Het poeltje er vóór heeft de vorm van de tweede schelp,
welke met de eerste verbonden is. Nu is de mossel bij Jeroen een geslachtelijk symbool 2 ). Een steen 3)
in de holte lijkt veel op een parel, die bij afbeeldingen van mosselschelpen voorkomt *). Boven op de
mossel bevindt zich een omgevallen stenen plaat, welke de vorm heeft van een wetstafel. Links Ugt
een stenen plaat met voetstuk, waarmee Bosch een woordspeling bedoeld zal hebben: ook dit is een
omgevallen „tafel". Zij geven weer hoe de geboden Gods door de wereld verworpen worden ').
Maar de meester paste op het schilderij nog meer symboliek toe. De schil met doom *) in het water
en de ronde vrucht, die aan een stekelige plant groeit ^, de hagedissen in de nabijheid van de laatste '),
de holle boom achter de heilige 9 ), het vogeltje dat links van de kardinaalshoed bij een gat in een boomtronk zit 10 ), de eenden in het poeltje11), we hebben ze alle reeds leren kennen. De uil bij het meesje
symboliseert, evenals op de zgn. Verloren Zoon, het kwade dat het licht verschalkbare beloert12). In de
linker benedenhoek Ugt als zinnebeeld van het arglistig boze een vos te midden van gedode kippen " ) .
Jeroen wilde zich waarschijnlijk in dit schilderij zijn patroon als voorbeeld voor ogen stellen, om
zich te helpen staande houden in de bekoringen van het leven. De heilige had immers de strijd ook
doorgemaakt, maar als overwinnaar. De schilder heeft zich daarbij niet nauwgezet aan de vita gehouden.
In de woestijn had St Hieronymus geen kardinaalshoed bij zich (zijn kleding bestond slechts uit een zak)
en de leeuw was toen nog niet zijn metgezel.
Men heeft de opmerking gemaakt, dat de voorstelling van de heilige op dit schilderij iconografisch
iets nieuws was, daar hij gewoonlijk in geknielde houding werd weergegeven14). Welnu, de houding
bij Jeroen is de prostratio, een boetvaardige gebedshouding, die middeleeuwse monniken onder het
psalmen bidden meermalen vertoonden 16) en die de priesters aan het begin van de liturgische plechtigheden op Goede Vrijdag nog altijd verplicht zijn aan te nemen.
NOTEN
x

) Rep.: Tolnay, pi. 36; Afb. 50; duidelijker: Baldass, nr 72; Combe, pi. 68. ·) Zie blz. 198.
э
) Daarmee heeft hij zich slagen toegebracht. Op een 16de-eeuws paneel gebruikt Hieronymus een kei om zijn
blote borst te kastijden. Zie Smits, blz. 187. *) Zie blz. 174, noot 16.
·) Combe (blz. 31) bracht het eerst deze platen in verband met wetstafels. Onjuist is echter zijn mening, dat
het schilderij een nauwkeurige illustratie is van een passage uit hoofdstuk 153 van Jan van Ruysbroeck's Boec van
den gheesteliken Tabernacule, waarin zowel de uit het water getogen Mozes als de twee stenen tafelen symbolisch voor
komen. Combe ziet ten onrechte in Hieronymus een Mozesfiguur.
·) Geen granaatappel, zoals Tolnay (blz. 37) meent. ') Zie blz. 65. 8 ) Blz. 110.
·) Blz. 108. Smits (blz. 1-87) vindt, ten onrechte, dat de boomstam de vorm van een vismuil heeft.
10
) Blz. 19. " ) Blz. 74.
" ) Blz. 226. Abusievelijkl a noemt Combe
(blz. 63, noot 101) het meesje een specht, en houdt hij de vogel voor
een symbool van Christus.
) Blz. 158. 1 4 ) Tolnay, blz. 69, noot 122.
" ) Du Cange. Glossarium mediae et infimae Latinitatis. Parisiis 1845. Tome V, 487: A° 1476. Dat een houtsnede,
voorstellende St Hieronymus in de woestijn, in Anton Kobergers uitgave van Jacobus de Voragine's Legenda Aurea
(Neurenberg 1488), wat de rotsen en bomen betreft, invloed op Van Akens Hieronymus uitgeoefend heeft (Combe,
blz. 99. Rep.: Schramm XVII; Combe, blz. 35, afb. 1), lijkt onaanvaardbaar.
Het kerkje op de achtergrond van het schilderij is volgens Mosmans (Jheronimus, blz. 61) een Romaans, in de
XVde eeuw verbouwd kerkje, zoals men die in Belgisch Brabant aantreft.
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HOOFDSTUK XXXI
DE B R U I L O F T TE

ΚΑΝΑ

p DIT SCHILDERIJ heeft Bosch verscheidene momenten van het feestmaal samengevoegd ^ : de be
diende op de voorgrond schenkt het water in een der stenen kruiken *); Christus zegent het, opdat
het in wijn veranderen zal 3 ) ; een knaap wil (met de nieuwe wijn?) de bruid toedrinken 4 ); en een knecht
van de hofmeester zegt tegen de bruidegom, dat de wijn voortreffelijk is 5 ). Die bruidegom heeft het
type van de Johannesfiguur op de Kruisiging uit de collectie Franchomme en op het Vissioen van
Johannes te Berlijn e ). In de middeleeuwen geloofde men nl., dat Johannes de bruidegom was geweest 7 ).
Bij deze bruiloft raken twee sferen elkaar aan: die van het goede en het slechte, die van het zuivere
en het onzuivere e ). Aan de ene zijde het wonder van de Heiland en de ingetogen figuren van Christus,
de links van hem zittende burger, in wie men de donator heeft gezien 9 ), Maria 1 0 ), de bruid en de aan
haar rechterhand plaats genomen hebbende bruidegom; aan de andere zijde de overige disgenoten " )
en de bedienden, wier houding of gelaatsuitdrukking in de meeste gevallen onedel is, de speelman, de
binnengebrachte spijzen, de duiveltjes en het uiltje bij de pilaren, en de man met de stok op de achter
grond. De oorzaak van deze tegenstelling kan men slechts vinden, als men enige details van het schilderij
aan een nadere beschouwing onderwerpt.
De spijzen welke de dienaren binnenbrengen, bestaan uit een zwaan in vederdos en de kop van
een ever, waarschijnlijk een wijfje, daar de slagtanden niet geprononceerd zijn; of is het de kop van een
zwartbruin varken? Bij de zwaan is een gouden half-maantje op de borst geschilderd, een tweede ligt
plat op de zwijnskop i a ) . Vurige stralen komen uit snavel en snuit.
Nu tekende Jordaens eens een gezelschap, dat het Driekoningenfeest viert 1 3 ). Iemand draagt
daar op een schotel een zwaan u ) of een gans naar binnen, die nog in zijn veren steekt en een kroontje
om de hals heeft 1 5 ). Blijkbaar is het een gerecht, dat met Driekoningen gegeten werd en in genoemde
vorm op tafel kwam. Daar het feest valt op de dag, waarop men ook het wonder herdenkt, dat op de
bruiloft te Kana geschiedde 1β ), lijkt het zeer waarschijnlijk, dat Bosch zijn zwaan aan een gebruik
op 6 Januari ontleend heeft.
Misschien deed hij dit ook met de ever (varken?). Een aan Goltzius toegeschreven voorstelling
van de onkuisheid 1 7 ) vertoont een dikke man met in de ene hand een kruik en in de andere een schotel.
Hierop ligt een rond voorwerp, waarschijnlijk een pastei, waar de kop met snavel van een watervogel
uit opsteekt. Het voorwerp wordt omgeven door een kroon. Waarschijnlijk heeft ook Goltzius (?) de
schotel met vogel en kroon ontleend aan het Driekoningenfeest en is losbandige pretmakerij, die zich
bij dat feest voordeed, de oorzaak hiervan geweest. Aan de voet van de man ligt een everzwijn ! Eveneens
een symbool der onkuisheid of van de losbandigheid welke tot onkuisheid leidt. Bosch schilderde het
dier (zonder slagtanden) in deze functie op zijn Tuin van de Wellust. Het is mogelijk, dat bij het Drie
koningenfeest in Jeroens tijd ook een ever of een varken een bekend gerecht was. Een wild zwijn was
spijs voor aanzienlijken 1 8 ) en past daarom beter dan een varken op de Bruiloft, die de schilder in een
sfeer van luxe laat plaatsvinden, getuige de gouden schotels, waarop de dienaren de spijzen aandragen.
In het zgn. Maastrichtse Paasspel is er sprake van een rijke „wirt" (hier waard en niet gastheer, omdat
hij tevens de wijn voorproeft), Architriclin geheten 1 9 ), die de bruid aan Johannes schonk. Kende
Bosch deze versie van het verhaal en plaatste hij het feestmaal in een luxe-taveerne? Bij hem staat de
hofmeester (in het Grieks αρχιτρικλινος) echter bij het buffet en praat niet met de bruigom over de
wijn, wat Architriclin wel doet.

O

De schaal met inhoud van Goltzius (?) treft men ook bij Van Aken aan op een hekeling van los
bandig vermaak 2 0 ). Een der symbolisch weergegeven pretmakers draagt daar de schotel als een hoed.
Ook hier steekt de kop van een watervogel (eend? lepelaar?) op uit een voorwerp (pastei?), dat door
een rand omgeven wordt.
Dat zowel bij Goltzius (?) als bij Bosch in een der onderdelen een pastei wordt gezien, komt
niet alleen door de vorm, maar ook door het feit, dat Jan van Hout op 20 Oct. 1577 naar een aantal
21
vrienden in Den Haag een pastei zond, waaruit een snip rees met uitgespreide wieken ). Blijkbaar
was een dergelijke combinatie niet iets ongewoons in de 16de eeuw.
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Elders bij Bosch is de ever een symbool der onkuisheid. Het varken is bij hem een zinnebeeld der
zwelgzucht (drankzucht), onmatigheid en onkuisheid 22 ), en de zwaan dat der onkuisheid en drankzucht 23 ). Deze symbolische betekenissen hebben de dieren ook hier 24 ). Het nuttigen van zwaan en
misschien ook ever (varken) op Driekoningen versterkte deze symboliek, omdat het Driekoningenfeest
niet vrij was van losbandigheid en onkuis vermaak. De Spaanse kapitein Alonso Vasquez, die in het
laatst der 16de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden streed, schrijft ergens, dat het feest, hetwelk men
op de 6de Januari en de avond er vóór vierde, voor de Vlamingen een aanleiding was om zich te bedrinken 2i). Op een Driekoningenmaaltijd van Jordaens staan dan ook aan de wand de woorden geschilderd: „Nil similius insano quam ebrius", d.i. Niets lijkt meer op een krankzinnige dan een dronken
mens 2e ). In de 15de en 16de eeuw moest het stadsbestuur van Gent optreden tegen ongeregeldheden,
welke in herbergen en op straat bij genoemd feest plaats vonden 27 ). En wat de onkuisheid betreft:
• op een „De koning drinkt" van Jan Steen vermaakt een nar de aanwezigen met een stok, waaraan een
worstje hangt, geflankeerd door twee eierschalen 28 ). Wie denkt hierbij niet aan Shakespeare's uitgelaten Twelfth Night?
De halve maan, die de zwaan en de zwijnskop versiert, is hier geen symbool van ketterij of ongeloof,
maar het zo vaak bij Bosch voorkomende zinnebeeld van losbandig vermaak 29 ).
Er is nog iets anders dat Jeroen aan het Driekoningenfeest ontleend heeft, nl. het jongetje met de
krans in de haren, dat van zijn stoeltje is opgestaan en de bruid gaat toedrinken ^ ) . Men kan in hem
een reminiscentie zien aan een knaap, die als koning mag optreden, omdat in zijn stuk van de koek
de boon verborgen zat. Hij bepaalde op wiens gezondheid gedronken zou worden. Jan Steen beeldde
op twee van zijn schilderijen 31) een kind af, dat nog jonger is dan dat van Bosch, met een papieren
muts, die wel een kroon zal moeten verbeelden, op het hoofd en een grote roemer wijn in de hand.
Men heeft het op de tafel geplaatst en laat het een ogenblik voor koning spelen. Jeroen heeft de papieren
kroon vervangen door een bladerkrans. Deze en de bloempjes, die de tafel versieren, passen niet op
een Nederlands Driekoningenfeest, maar de schilder zal gedacht hebben, dat de 6de Januari in Palestina
in een warmer klimaat plaats vond.
Het kleed van de jongen lijkt niet op dat van een page of een priester ^ ) . Is het geïnspireerd door
het gewaad van een koorknaap? Op Driekoningen trokken bij ons in de middeleeuwen de koorknapen
wel langs de huizen om hun sterrelied te zingen 33 ).
Nu schijnt de tegenstelling op het schilderij aldus ontstaan: Toen Bosch de Bruiloft te Kana
(waarschijnlijk in opdracht) moest schilderen, heeft hij gedacht aan de losbandigheid van het Driekoningenfeest, die samenviel met de herinnering aan het wonder van Christus. Zo kwam hij tot de door
hem zo geliefde combinatie: het zuivere aangevreten door het onzuivere ^ ) . Hij hekelde het laatste,
waarbij hij niet uitsluitend aan het Driekoningenfeest dacht, maar algemener wilde zijn. Misschien
was het ook zijn bedoeling om de onzuivere sfeer van vele bruiloften te gispen 35 ). Juist in de maand
Januari werden oudtijds vele bruiloften gevierd, zovele zelfs, dat de maand bij Gezelle Huwelijksmaand 3e) en bij Kiliaen Klugh-maend „a connubiis sic dictus" 37) heet. Onder de vermakelijkheden
en bezienswaardigheden, waarvan in de eerste helft der 16de eeuw de Leidenaars gedurende het tijdperk
van 1 Januari tot en met de Vastenavond konden genieten, noemt Jan van Hout na Driekoningen
(6 Jan.) en Sint Ponciaen (14 Jan.):
de bruyden zach men gaen,
't Haer hangende opten schuur, . . . .

з

)

Dit zal wel slaan op de feestelijke optocht van de bruid en de bruidegom, die door enige leden
der schildersfamiHe Bruegel in lichte variatie weergegeven is 3 9 ). Dat de bruid het haar los droeg, met
een soort kroon of krans er op, was in de 16de eeuw zeer gewoon. De Bruegels hebben zo vele bruiden
afgebeeld 4 0 ). Ook Bosch deed dit op zijn schilderij.
Het hekelende element wordt nog versterkt door het uiltje, waarschijnlijk een symbool van de
dwaasheid ^), dat half schuilgaat achter een pilaar 4 ! ! ), en door de duiveltjes boven de pilaren.
Bezien wij nu nog eens enkele andere figuren van het schilderij. Men heeft gemeend, dat in de
achtergrond voor een soort buffet een tovenaar met toverstaf staat 4 3 ). Hij zou een formule uitspreken
over de spijzen, vurige stralen uit de snavel en snuit der dieren toveren en de duiveltjes boven de pilaren
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doen ontstaan uit engelen **). Niets van dit alles is echter waar. De man is een hofmeester, die een staf
draagt als teken van zijn waardigheid en aan zijn bedienden bevelen geeft 45 ). Op verscheiden Zuidnederlandse miniaturen, welke hierna ter sprake zullen komen, bevindt hij zich met of zonder staf
bij zijn buffet of dientafel, waar kannen, schotels en soms ook, evenals bij Bosch, siervoorwerpen
op staan 4 e ). Ook treft men hem, zonder staf, aan op Bouts' Laatste Avondmaal.
Op het buffet onderscheidt men o.m. twee dansende naakte kereltjes, een pelikaan en een gebogen
figuur, die een wereldbol met kruis draagt 47 ). De pelikaan kan een symbool van Christus, de boldrager
een zinnebeeld van de wereldling zijn. Dan zou Bosch ook hier de tegenstelling doorgevoerd hebben 48 ).
De laatste voorstelling vindt men ook aan miséricordes van het koorgestoelte van Champeaux en te
Bolsward (Martinikerk) 49 ), zodat de schilder haar waarschijnlijk niet zelf bedacht heeft.
Boven het buffet hangt een soort stolp, van waaruit, als bij een troonhemel, sierlijk gedrapeerde
sluiers te voorschijn komen. Zeker heeft Bosch haar met vormelijke bedoeling in het welfsel aange- »
bracht om ruimte te suggereren. Er onder bevindt zich een ruig voorwerp, waarin men wel ten onrechte
een berenmuts heeft gezien, die hier een symbool van de ketterij zou zijn. Hangt het of ligt het op de
bovenste „tree" van het buffet? Is het een ruige krans? Jan Steen schilderde een opgehangen krans bij
een bruiloftsmaal 50 ).
De maaltijd wordt opgevrolijkt door een doedelzakspeler, die een ronde, vrij kleine penning
draagt Б 1 ), waar een zwarte halve maan op afgebeeld is: symbool van losbandig vermaak и ) . Hij zit
op een verhoog, dat men in het Middelnederlands een „solre" noemde. In 1426 stonden in een Arnhems
„dans-huus" „die spoellude" op een „sulreken" S 3 ). Een variant van Jeroens Bruiloft geeft twee speel
lieden op de solre 8 4 ).
De doedelzakspeler heeft een flesje omgegooid, waarvan de inhoud misschien op het gezicht van
een bediende drupt. Het vocht ziet men echter niet. De man kijkt verstoord omhoog en roept iets
tegen de speelman, die zit te lachen 5 5 ) .
Aan de rechterhand van de bruigom zouden een monnik en een non zitten, waarmee Jeroen een
satire tegen het wereldse gedrag van sommige kloosterlingen beoogde 5 e ) . De kap van de man wordt
echter ook wel door wereldlijke personen gedragen 6 7 ) en is bovendien rood van kleur. De vrouw
draagt een roze-lila kleed. Dat genoemde kleuren een symbolische bedoeling hadden s e ) , is aan twijfel
onderhevig. Rood zou natuurlijk op wreedheid, bloeddorst enz. kunnen slaan, maar welke hekelende
functie had in de 15de en 16de eeuw in de Nederlanden de kleur roze-lila? Men heeft in de vrouw
ook wel de moeder van de bruid gezien 5 e ) .
Er is op gewezen, dat Van Aken bij het schilderen van zijn bruiloft onder invloed stond van Dirk
Bouts' Laatste Avondmaal, dat in 1468 voltooid werd en zich in de St-Pieterskerk te Leuven bevindt m ) .
Dan heeft hij toch tevens de invloed ondergaan van één of meer miniaturen, die nauw verwant waren
aan een in 1467, 1468 of 1469 te Brugge door Loyset Liédet of in diens atelier voor de Roman Renaut
de Montauban vervaardigde miniatuur, welke de maaltijd van een aanzienlijk personage voorstelt β 1 ).
De typische plaatsing van de tafels, de aanwezigheid van speellieden op een „sulreken", de bedienden
die schotelen aandragen met gevogelte en wildbraad, de met zijn rug naar de toeschouwer staande
figuur (hier een bediende) vóór de edelvrouwe, welke ons aan de bruid doet denken, het buffet met de
hofmeester (zonder stok) er naast, al deze details komen, ofschoon vervormd, op Bosch' schilderij
terug. Andere 15de-eeuwse, Zuidnederlandse miniaturen met interieurs van paleizen en kastelen hebben
fragmenten, die voor vergelijking in aanmerking komen e2 ). Op miniaturen uit l'Ystoire de Helayne
en de Cronicques et conquestes de Charlemaine heeft de hofmeester een staf. Zonder stok staat hij op
Bouts' Avondmaal, geheel rechts, naast het fragmentarisch gegeven buffet.
Een lichte verwantschap bestaat er verder tussen het paneel uit het Museum Boymans en een
miniatuur met hetzelfde onderwerp in een bijbel, die ca 1465 te Utrecht vervaardigd is e 3 ). Ook hier
heeft de bruid lange haren en is er een hofmeester met een stok. Een der gasten, die een diepe slok
neemt, zorgt voor de komische of tenminste reaHstische noot. Maar in compositie staat het paneel
veel dichter bij de illustratie voor de Renaut de Montauban. Toch kunnen dergelijke Noordnederiandse
miniaturen Bosch beïnvloed hebben. In ieder geval wordt Jeroen door een hele traditie gedragen.
De honden op Van Akens Bruiloft schijnen er later bijgeschilderd ·*). Ze zijn dan ook niet aanwezig
op een vrij middelmatige oude kopie van het werk e5 ). Nu geven verschillende der genoemde Zuid218

nederlandse miniaturen toch honden te zien. Zouden zij dus ook op de originele bruiloft thuishoren,
maar later door een moderner type vervangen zijn? Een hondje bevindt zich eveneens op een Vlaamse
Bruiloft te Kana uit omstreeks 1500 β β ), een werk dat even aan dat van Jeroen doet denken, o.a. door
de plaatsing van de tafel en de aanwezigheid van een buffet met hofmeester.
Kenners houden het paneel voor een vroeg werk e 7 ). Waarschijnlijk heeft Bosch tussen 1468 en
1480 in de Zuidelijke Nederlanden kennis gemaakt met Bouts' Heilig Avondmaal en met één of meer
miniaturen, die aan de verluchting van de Roman Renaut de Montauban nauw verwant waren.
Dat hij het werk van Geertgen kende, zou de manier bewijzen, waarop hij de donator en de knaap
met kelk gegeven heeft e8 ). Maar een direct voorbeeld waarnaar hij werkte, valt niet te geven.
De duiveltjes boven de pilaren zijn voorgesteld alsof ze leven. Het idee om „levende" beelden op
zuilen te plaatsen, is in de 15de eeuw niets ongewoons. De Zuidduitse Meester E. S. deed dit reeds
omstreeks 1450 e9). Dichter bij het jagende duiveltje van Jeroen staat de afbeelding van een naakt
Phoebusje, als boogschutter op een houtsnede uit de in 1493 te Lyon bij Trechsel gedrukte Terence 70).
Het vrouwtje dat vóór de tafel een drinknap leegt, deed iemand aan Hindoe-Boeddhistische kunst
denken ^).
Het schilderij is aan de bovenrand niet meer geheel intact. Sommigen vermoeden, dat een klein
fragmentje met twee Farizeeërkoppen, hetwelk in het bezit is van het Museum Boymans en eveneens
aan Bosch toegeschreven wordt, oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt van de bovenrand en dat de
Farizeeërs bedoeld zijn als kijkende door een venster naar het bruiloftsmaal ' 2 ). Maar past het stukje
wel goed in de bovenrand? Bovendien vindt таІп reeds elders op het schilderij toeschouwers afge
beeld, nl. rechts van de hofmeester 7 3 ).
NOTEN
l

) Baldass (blz. 248) heeft hierop gewezen. Rep.: Tolnay, pi. 8. Gekleurd: Baldass, nr 100. Afb. 49.
) Abusievelijk ziet Tolnay (blz. 16) in hem de gastheer.
') Tolnay (blz. 16) meent, wel ten onrechte, dat de zegening de kelk van de knaap geldt.
4
) Onjuist lijkt Baldass' mening, dat hij de bruid de wijn overhandigen wil.
5
) Dit is in strijd met het Bijbelverhaal, maar de hofmeester zelf staat bij het buffet op de achtergrond.
·) Smits (blz. 73 en 176) constateerde het laatste en loste tevens het raadsel op. Mosmans (Jheronimus, blz. 30)
fantaseert, als hij schrijft dat voor Johannes misschien Bosch' broer Jan als model gediend heeft.
') Bijv. in het 14de-eeuwse, in Nederrijns dialect geschreven, zgn. Maastrichtse Paasspel (H. E. Moltzer. De
Middelnederlandsche dramatische poëzie. Groningen 1875, blz. 519, vs 750 vlgg.). Maerlant twijfelt aan de waarheid
van dit verhaal: Rymbybel van Jacob van Maerlant, etc. uitg. door J. David. Brussel 1859. Dl II, vs 22350 vlgg. In
de tweede helft der 16de eeuw kantte J. Molanus {De historia s.s. imaginum et picturarum etc. Lovanii 1771, blz. 510;
Ie druk A" 1570) zich tegen het geloof: „Nuptiis Canae, nee Joannem pingendum sponsum: nee Magdalenam sponsam". D.W.Z.: Dat bij de bruiloft te Kana noch Johannes als de bruigom, noch Magdalena als de bruid geschilderd
moet worden. Smits (blz. 73) zegt ook, dat op sommige schilderijen de bruigom niet aanwezig is, maar hij geeft geen
voorbeeld. Behoort Gerard David's voorstelling tot dit type (rep.: L. van Puyvelde. Les primitifs flamands. Paris ζ. j . ,
pi. XIII, A 0 1503)? Volgens Smits is Johannes soms afwezig, omdat hij, toen hij Christus ontmoet had, de Meester en
niet de bruid gevolgd zou zijn. Moet men niet eerder in de maaltijd waarbij de mannelijke partner ontbreekt, een trekje
zien, dat aan de zeden en gebruiken onzer voorouders ontleend is? Ook de Bruegels schilderden vele bruiloftsdissen
zonder hem (rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 103; Rijksbureau. Map Primitieven, P. Brueghel I en II). Het was blijkbaar
in de 16de (en 15de?) eeuw in sommige streken van ons land de gewoonte, dat de bruid aan een feestmaal aanzat in
het huis van haar ouders, vóór zij naar de bruigom toeging om met hem de bruiloft verder te vieren. Een mededeling
in de Zaanlants Arkadia (H. Soeteboom. De Zaanlants Arkadia. Amsterdam 1658, blz. 502 vlg.), welke betrekking
heeft op „'t Eilandt Schermer", bevestigt deze hypothese.
e
) Dit is duidelijk door Baldass aangetoond. Ook Tolnay (blz. 16) zag deze tegenstelling. De oorzaak ervan
ontgaat hun echter. ") Tolnay (blz. 16) en Baldass.
10
) Onjuist is de opmerking van Tolnay (blz. 16), dat zij de bruid op de Heiland wijst.
11
) Op grond van deze tegenstelling valt het moeilijk aan te nemen, dat sommigen hunner discipelen zijn, die
Jezus volgens Johannes II : 2 met zich mede nam naar de bruiloft. Mosmans (Jheronimus, blz. 52) ziet in de drie mannen
links Oirschotse canonici, wier gedrag niet precies uitmuntte.
" ) Tolnay (blz. 16), die alleen het eerste opmerkte, noemt het een symbool der ketterij. Ook Combe (blz. 12)
doet dit. Hij beweert zelfs dat het schilderij in zijn geheel voorstelt: „l'hérésie égarant les hommes et leur cachant
la vérité". Baldass (blz. 248) beschouwt de halve maantjes als zinnebeelden van het ongeloof.
13
) Rep.: Max Rooses. Jordaens' leven en werken. Amsterdam-Antwerpen 1906, blz. 72.
" ) Over de zwaan als voedsel: Baudet, blz. 79. Zwanen werden wel bij feestmaaltijden gegeten. Zie o.a. A. Telting.
Stadboeken van Zwolle (Vereeniging Overijs. Recht en Geschiedenis, 1897), blz. 593 (Ordinarius eind 15de eeuw).
" ) Ook op Jordaens' tekening „ D e koning drinkt" in Album der tentoonstelling Jacob Jordaens uitgegeven door
het Uitvoerend Comiteit. Antwerpen 1905, afb. 122, komt zo'n vogel voor.
la
) Zie o.a. L. Eisenhofer. Handbuch der katholischen Liturgik. Bnd I. Freiburg im Breisgau 1932, blz. 576.
" ) Rep.: Fuchs. Renaissance I A , blz. 236.
«) Baudet, blz. 71 vlg.
a
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) Moltzer (De Middelnederlandsche dramatische poëzie. Groningen 1875, biz. XVII en XXIV) heeft niet gezien,
dat de naam van de waard ontstaan is uit het Griekse χρχιτρικλινος, d.i. opperhofmeester volgens de letter van
het Evangelie zowel in de Vulgaat als in de grondtekst (Johannes II : 8). Het is verder niet juist, dat de man die in het
Duitse spel Leben Jesu (F. J. Mone. Schauspiele des Mittelalters I. Karlsruhe 1846, blz. 74) de wijn proeft, Architnclinus heet, zoals Moltzer wil (blz. XVII) HIJ is daar een architnclinus.
ï0
) Rep.: Tolnay, pi. 30. Afb. 37. 21) Van Hout, blz 227. 22) Zie blz. 49 vlg. » ) Blz. 94 vlg.
^) Dat zwaan en ever hier zinnebeelden van respectievelijk de zomer en de winter zouden zijn, zoals N. de Haas
wil (Jeroen die maelre. Groot Nederland N. R VII, blz. 305), past niet in de symboliek van het schilderij.
25
) С Cath. van de Graft. Driekoningen m onze volksgebruiken. Historia VII, blz. 265.
2
·) Idem, blz. 262.
" ) Lod. Lievevrouw-Coopman. Dertienavond m het Gentsche. Oostvlaamsche Zanten XVII, blz. 158.
28
) Zie blz. 145.
2e
) Zie blz. 147. Vgl. voor een mislukte poging van Tolnay om in de schotel met zwaan een in beeld gebracht
spreekwoord te zien, blz. 96, noot 30. Zonder doorslaggevende bewijzen te leveren schrijft Combe (blz. 12)na.v.
de zwaan op de Bruiloft te Kana, dat het dier „était généralement tenu pour symbole d'hypocrisie et, plus précisément,
par les mystiques du XlVe, de celui qui vit dans la débauche et dans l'oubli absolu de la parole de Dieu".
30
) Tolnay (blz 16) en Baldass (blz. 42) beschouwen ten onrechte de knaap respectievelijk als „un curieux personnage enfantin déguisé en officiant" (d i. mispnester) en een page. Het voorwerp op de tafel rechts voor het jongetje
is geen „seltsame Tischglocke", zoals Baldass (blz. 42) meent, maar de deksel van de kelk Omdat de bruigom St Jan
is, gelooft Smits (blz. 73), dat het ventje St-Jansminne drinkt (N. de Haas schrijft hem na in Groot Nederland N. R.
VII, blz. 305). „Sint Jans gheleide" (niet „minne") dronk men echter, als men afscheid nam om op reis te gaan.
Zie M. W. II, 1096. Onjuist is Mosmans' mening (Jherommus, blz. 52), dat de knaap de hofmeester is.
31
) Rep.: Historia VII, blz. 258 en 262. 32) Zie noot 30 ") Historia VII, blz 264.
34
) Tolnay's mening (blz. 59, noot 59), dat Dante in zijn Loutenngsberg (XXII, vers 142) het thema van de
Bruiloft te Kana gebruikt heeft om de losbandigheid (slempenj) en het geloof tegenover elkaar te stellen, lijkt onaanvaardbaar.
36
) Ten onrechte denkt Tolnay, dat de meeste gastere ketters zijn (blz. 16).
3e
) Duikalmanak (voor 't jaar Onzes Heeren 1886). Uitgegeven door Caesar Gezelle voor de jaren 1903 enz.
Zie blaadje vóór de Ie Januari.
3
') Kiliaen, blz. 302. Vertaling: aldus genoemd wegens de huwelijken. Klugh-maend is afgeleid van kluchte
in de betekenis van stirps, progenies, sobóles, d.i. kroost, nakomelingschap. De bruiloften hingen samen met de kerkelijke wet, die feestelijk trouwen in de „besloten tijd" van de Vasten nog altijd verbiedt (evenals in de Advent), zodat
de paartjes zich moesten haasten tussen Kerstmis en Vastenavond.
3e
) Van Hout, blz. 232, vs 100 vlgg. Schuur =• schouder
39
) Rep. o a . : Fnedlander XIV, Tafel XXXI (Northwich Park, Collection Spencer Churchill). Tolnay denkt,
dat het een werk is van Jan Bruegel de Oude; Gluck van Pieter Bruegel de Jonge (zie Tolnay. Bruegel. Texte, blz. 95,
nr 48); Fnedlander schrijft het aan Pieter Bruegel de Oude toe. Verder: Rijksbureau. Map Primitieven. P. Brueghel
I en II (Collectie Freiherr Schutz von Leerodt, 1939, en Vente ChiUingworth. Luzern 5 Sept. 1922), Cinq siècles d'art.
Mémorial de l'Exposition Bruxelles 1935. Tome I, pi. LXXII (P. Bruegel de Jonge. Panjse collectie) - A. H. Cornette.
Inleiding tot de oude meesters van het Koninkli/k Museum te Antwerpen Antwerpen 1939, afb. 27 en blz. 39. Vgl. de
volgende mededeling die S. Muller Fz. (Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel. Amsterdam 1914, blz. 406)
deed uit het dagboek van Aernout van Buchell· „In Brabant ontmoette Buchell den bruidsstoet van eene rijke koopmansfamihe, waarin de fraai getooide bruid, met ontbloot hoofd en lange haren, te voet ging, voorafgegaan door
hare broeders, die lange waskaarsen voor haar uit droegen."
10
) Zie o a. de vrbb. van de vorige noot. Ook de varianten van de onderwerpen „Bruid aan het feestmaal" (rep.
o.a.: Tolnay. Bruegel, afb 103), „Bruid ontvangt geschenken" (rep. o.a.: idem, afb. 150) en „Bruid die danst" (rep.
o.a.· Rijksbureau. Map Primitieven P. Brueghel I en II). Eveneens Bruegels Fides (rep.: Van Gelder en Borms,
pi. IX). Zie over deze gewoonte: J. Scheltema Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen. Utrecht 1832,
blz. 206. Ook werden de haren wel gevlochten.
" ) Zie blz. 159. 42) Duidelijke rep.: Tolnay, pi. 9. " ) Tolnay (blz. 16) en Baldass (blz. 248).
" ) Tolnay, blz. 16.
" ) De mening van Combe (blz. 12), dat de man is „mi-officiant, mi-maître d'hôtel, un magicien" is dus maar
voor een derde juist.
*") Dat Bosch de sierkannen enz. van zijn buffet zou hebben leren kennen bij een kannengieter in 's-Hertogenbosch (Mosmans. Jheronimus, blz. 19), is louter fantasie.
*') Rep : Tolnay, pi 9.
4e
) Baldass' mening (J. d. к S., N. F. I, blz. 103): „Bilderrätsel scheinen hier zugrunde zu liegen, ganz in der
Art, wie Bruegel sie in seinem Sprichworterbild von 1559 dem Beschauer vor Augen stellt" lijkt ongegrond.
") Knipping I, blz. 53.
"О Combe (blz. 57, noot 26) schreef over de berenmuts Het schilderij van Steen was in 1931 in bruikleen in het
Museum Boymans. Rep : Map schilderijen Jan Steen, Rijksprentenkabinet.
" ) Zie blz. 155.
62
) Zonder bewijzen te geven, beweert Combe (blz. 12) dat de doedelzak hier „l'oubli des devoirs du chrétien"
symboliseert. 53) Van Hasselt IV, blz. 171. «*) Rep.: Tolnay, pi. 117, d.
65
) Onjuist zijn wel Beets' mening (Kunstgeschiedenis, blz. 121), dat de man „in zijn mond den druppel hoopt
op te vangen, welke uit het omgevallen kannetje valt", en die van Combe (blz. 12): „un cygne, une hure de sanglier . . . .
crachent flamme et venin, à tel point qu'un domestique tombe à la renverse".
" ) Baldass, blz. 248. «') Zie blz. 203, noot 4. 5 β ) Volgens Baldass, in J. d. к. S., N. F. I, blz. 106.
" ) Beets in Kunstgeschiedenis, blz. 121.
eo
) Baldass in J.d.k.S.,
N. F. I, blz. 104 Zie ook: L. Baldass. Zur Entwicklungsgeschichte des Hieronymus
Bosch. J.d.K.M.
I, blz. 49, en Baldass, blz. 59. Rep.: Fnedlander III, Tafel XXIV.
β1
) Gekleurde rep.: Lacroix, bij blz. 146. Zie over het handschrift: Martin et Lauer, blz. 49. Afb. 47.
" ) Rep.: J. van den Gheyn. L'Ystoire de Helayne. Bruxelles 1913, pi. 1: Vlaams werk 1450/70, misschien van
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Vrelant of Liédet; J. van den Gheyn. Cronicqiies et conquestes de Charlemaine. Bruxelles 1909, pi. 20: werk van Jean
le Tavernier uit Oudenaerde, 1460. Afb. 46; A. Lindner. Der Breslauer Froissart. Berlin 1912, pi. 48, vgl. pi. 43: van
Liédet en De Mazerolles, ca 1471. Buffets ziet men ook op J. van den Gheyn. Histoire de Charles Martel. Bruxelles
1910, pi. 67: van Liédet, 1470; en J. van den Gheyn. Christine de Pisan. Épitre d'Othéa etc. Bruxelles 1913, pi. 60:
Vlaams werk, ca 1460.
•3) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, Tekst, XIX, fig. 85. Vgl. Hoogewerff I, biz. 562.
" ) Tolnay, biz. 58, noot 17. 66) Rep.: Tolnay, pi. 117, d.
" ) Rep.: The Burlington Magazine XL, bij biz. 163. Het is het linkerluik van een tryptichon, dat zich te Melbourne
bevindt.
β7
) Tolnay (biz. 15) en Baldass (biz. 249). De laatste veronderstelt dat het omstreeks 1480 ontstaan is. Het is
daarom niet aan te nemen, dat de man van middelbare leeftijd, die aan de rechterhand van Christus op de Bruiloft
te Kana zit, zoals E. R. Meijer (in Phoenix I, nr 7, blz. 5) meent, een zelfportret van Bosch zou zijn.
Mosmans (Jheronimus, blz.53) gelooft, dat het in de eerste helft van 1488 geschilderd is, en wel onder invloed
van het interieur van de Gerfkamer in de St Jan, een Broederschapslocaliteit waartoe Bosch, toen hij notabel lid
geworden was, veelvuldig toegang kreeg; van de zwanenmaaltijd van 1488; van de korte tijd daarna onder alle Zondags
missen voorgelezen plaats uit het Evangelie over de verandering van water in wijn; en van de op Witte Donderdag
gezongen Epistel-les „Hierin prijs ik U niet" van Paulus aan de Corinthiërs, waarin een aanval wordt gedaan op de
tafels der wereldse genietingen. Hiertegen valt aan te voeren: overeenkomst met het interieur is er nauwelijks (zie
afbb. bij Mosmans); aan de Zwanenmaaltijd kan hij een zwaan ontleend hebben, maar geen zwijnskop (zie Mosmans.
Jheronimus, blz. 71); Bosch' voorzitterschap bij Zwanenmaaltijden maakt het niet waarschijnlijk, dat hij zijn medeaanzittenden heeft willen hekelen Caan zo'n hekeling heeft ook Tolnay, blz. 58, noot 20, ten onrechte gedacht); met
de plaatsen uit het Evangelie en de Brief van Paulus maakte Bosch natuurlijk niet alleen in 1488 kennis.
··) Baldass, blz. 62.
") Rep.: Geisberg, T. 139, BI. 176: gepantserde krijgers op zuilen. Vgl. voor „levende beelden" in nissen: Petrus
Christus. Christus' geboorte. Rep.: Friedländer XIV, nachtr. III; Wm. H. Willshire. A descriptive catalogue of early
prints in the British Museum. Dl II, afb. IX: de geboorte, kopergravure van Mair von Landshut, uit 1494; M. J.
Friedländer. Lucas van Leyden. Leipzig z. j . (1924), Tafel XIV. David voor Saul. Waarschijnlijk A0 1509.
"О Rep.: Α. Blum. Les origines du livre à gravures en France. Les incunables typographiques. Paris-Bruxelles 1928,
pi. LVI. 71) Beets in Kunstgeschiedenis, blz. 121.
") Hannema en Baldass in J. d. K. M. I, blz. 49. " ) Rep.: Baldass, nr 100.
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HOOFDSTUK XXXII
DE Z O G E N A A M D E

M

VERLOREN

ZOON

EN is HET ER NIET OVER EENS of de zwerver op Bosch' beroemd paneel, dat thans tot het waardevolst bezit van het Museum Boymans behoort, de Verloren Zoon voorstelt. Verschillende geleerden willen geen verband zien tussen dit schilderij en de figuur uit de Bijbel ^ . Een ander gelooft
wel, dat het de Verloren Zoon weergeeft, maar beschouwt het tevens als een genrestuk, dat de landloper verbeeldt 2 ). Weer een ander schijnt te twijfelen 3 ). Sommigen vestigen er de aandacht op, dat
de man al oud is (zijn haar is wit), dat hij niet zojuist de varkens gevoerd heeft, dat hij niet uit het
slechte huis komt en dat hij een mars draagt. Dit alles zou er op wijzen, dat hij de Verloren Zoon niét is.
Tegenover hen staan minstens evenveel kenners 4 ). Zij houden de man voor de Verloren Zoon,
die een slechte taveerne verlaten heeft. De varkens bij de trog duiden op zijn voormalig beroep, het
kussende paar in de deuropening op zijn uitspattingen. Volgens sommigen is hij afgebeeld op het
ogenblik, dat hij tot inkeer komt. Iemand beschouwt hem als een soort Hercules op het keerpunt 5 ):
de wil en het instinct bestrijden elkaar in deze ziel, die moet kiezen tussen de losbandigheid en de deugd.
Hij zit nog gebonden aan de herberg, die hij verliet, en staat op het punt de weiden binnen te gaan,
welke naar het huis zijns vaders voeren 6 ). Maar zijn blik keert zich af, zijn gewonde voet vertraagt
zijn loop, de ziel, vol tegenstrijdigheden, dwaalt in een wereld zonder God. Een ander ziet de grijze
haren symbolisch: „Wie, de middaghoogte des levens overschreden, „en tot zichzelven gekomen zijnde",
ontkomt aan stemmingen als van den Verloren Zoon? Passen daarbij grijze haren niet ')?"
Nu is het ontegenzeggelijk waar, dat Bosch zich niet nauwkeurig hield aan de geijkte voorstellingen
of bekende beschrijvingen van figuren uit de Bijbel of de levens der Heiligen. Zo beeldde hij Petrus
af als een anachoreet e ) en sprong hij naar eigen goedvinden om met de Vita van St Antonius. Zo
kán hij een vrije bewerking gegeven hebben van de Verloren Zoon, evenals dit omstreeks 1550 door
een anonieme Nederlander gedaan werd, die hem uitbeeldde als een stereotiepe bedelaar met guitaar
en mismaakte benen e ). Men kan echter aantonen, dat de symboliek van het voorgestelde hiermee
in strijd is. Een nauwkeurige beschouwing van de details voert tot de overtuiging, dat de man de Verloren Zoon uit de Bijbel niet zijn kan. Om dit de lezer duidelijk te maken, volge eerst een analyse van
het schilderij.
Bezien we het huis met zijn directe omgeving 10 ).
De nok van het dak siert een op een stok gestoken bier- of wijnkan. De kruik of kan was een
zinnebeeld van het volop drinken. Vastenavondvierders droegen wel kannen op staken u ) , één der
inzittenden van Bosch' schip met pretmakers doet dit ook 12 ), een lege drinkkan staat op de boegspriet
van het schip van Sinte Reynuyt 13 ) en op een tekening van Willem de Heer hangt er een aan een stok,
die uit de muur van een herberg steekt 14 ).
De duiven bij het dak van de kroeg hebben onkuise betekenis16). „Duiven op zolder houden"
komt nog thans voor in de zin van: bordeel houden. Uit het raam van de zolder waar de „duiven"
verblijven, hangt een broek. Dit kledingstuk was oudtijds een symbool van de m a n 1 б ) en „broek-af
spelen" betekende een vrouw beslapen 1 7 ).
De herberg draagt een zwaan als uithangteken. Volgens een historicus wil dit alleen zeggen, dat
het huis een kroeg is 1 8 ). Gezien de dubbelzinnige functie van de vogel elders 19 ) en van de duiven bij
het dak, en in aanmerking nemende, dat de vrouw in de deur van de herberg door een lansknecht
vastgegrepen wordt, is het aannemelijk, dat de zwaan hier niet alleen een symbool van de drankzucht,
20
maar ook van de onkuisheid is ).
21
De lans die tegen het huis leunt, (een wapen van de krijgsknecht )), is een geslachtelijk symbool,
22
wat eveneens geldt voor het naar voren stekende zwaard van de soldaat en de kan van de vrouw ).
23
Misschien ook voor het gebruiksvoorwerp (een houten wan )?) naast de speer. De ton daarneven is
een bierton, zoals Bosch ook elders bij een herberg-bordeel schilderde 24 ). Er zit geen spon in het vat
(de drank loopt weg), wellicht een zinnebeeld van het feit, dat een meretrix voor ieder open staat.
Ter zijde van het huis doet een man zijn behoefte: realisme geladen met erotische en scatologische
symboliek.
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Aan de deur van de taveerne hangt een kooi, waarin een ekster zit, vóór het huis scharrelt een
haan en een vrouw kijkt van achter een raam naar buiten. Een 16de-eeuws gezegde luidde: „Der exteren
rey ( = gezang), den hanegheschrey" 26), hetgeen blijkens het Franse aequivalent „Toutes femmes
crapaux ( = kwekkende kikkers?) en la fenestre, pies ( = eksters) à la porte" г в ) gezegd werd van babbelzuchtige vrouwen. Het lijkt wel of Bosch deze uitdrukkingen kende en in beeld gebracht heeft.
De ekster is bij uitstek een symbool van de snapper 2 7 ), ook van de bedrieger die fraai praten kan.
Reeds in de 16de eeuw kende men het rijmpje:
De ekster heeft een schone taal,
Maar uw geldje nam het allemaal28).
Zulke eksters zijn de vrouwen in het verdachte huis, die azen op het geld van de klant. De vogel
heeft trouwens nog andere ongunstige betekenissen, aan sommige waarvan Bosch tevens gedacht kan
hebben. Hij is het zinnebeeld van de dief29) en de dranklustige. Een Brusselse herberg droeg als opschrift
op een uithangbord „A la pie boiteuse", waarbij men wel aan een woordspeling met „A la pie qui boit"
moet denken a o ). De Zuidnederlandse schrijver Sleeckx spreekt van een herberg die De Ekster heet m).
Verder is het dier een diabohsche vogel (in Vlaanderen wordt hij toveressensteert genoemd) en een
ongeluksvogel32).
De kooi met de ekster kan echter nog een andere functie hebben dan die, welke uit de aangehaalde
16de-eeuwse gezegden te abstraheren valt. Men heeft er op gewezen, dat het motief waarschijnlijk aan
de werkelijkheid ontleend is 3 3 ). Op twee schilderijen die aan Jan van Hemessen toegeschreven worden,
maar misschien van Jan van Amstel zijn (eerste helft 16de eeuw), hangt nl. in de deuropening van een
verdachte taveerne een grote kooi, waarin een vogel zit ^). Men ziet in deze combinatie een teken
van een berucht huis en gelooft, dat ook Bosch haar als zodanig aan zijn herberg aanbracht. Wei is
de vogel op het ene schilderij ^) stellig géén ekster 3β) en staat het niet vast of hij het op het andere
is, hoewel hij hier groter van stuk is en een lange staart heeft, maar dit vormt toch eigenlijk geen bezwaar
tegen de hypothese. Ook voor de woordspeling, welke in het motief werd gevonden, valt veel te zeggen:
van een meretrix heet het wel in onze 16de-eeuwse literatuur, dat zij „ghemuyt", d.i. gekooid zit 3 7 ).
Op Bruegels Strijd tussen Vasten en Carnaval hangt naast de deur van de herberg, op welks
uithangbord een Blauwe Schuit geschilderd staat, eveneens een kooi met een vogel. Deze is zwart en
wit gekleurd en kan een ekster zijn 3 8 ).
Ook de haan op de mesthoop kan nog een andere waarde hebben dan die van het 16de-eeuwse
gezegde. Men zag in hem een symbool van de wellust 3 9 ). Inderdaad had het dier in de 15de en 16de
eeuw wel meer deze betekenis 4 0 ). De varkens bij de trog heeft men wel als de enige rechtstreekse
toespeling op het bijbelse verhaal (Lucas XV : 16) beschouwd 4 1 ). Dit behoeven zij echter niet te zijn.
Men kan ze uitsluitend symbolisch opvatten, daar het varken in de 15de en 16de eeuw o.m. een zinne
beeld van de onreinheid en onkuisheid is ^). Het troepje bij de trog bestaat uit een zeug en zes biggen.
De lezer wordt hier herinnerd aan wat Anthonis de Roovere van de koppelaarsters schreef: „Vuulder
dan zueghen, wiens juecht ontghaen es" 4 3 ).
Uit het bovenstaande blijkt, dat men in de urinerende man, de varkens bij de trog en de haan op
de mesthoop meer kan zien dan slechts kentekenen van het vuil om het verdachte huis **).
Wat heeft nu de zwerver met de armoedige bordeel-taveerne te maken? De geleerden zijn het er
niet over eens.
Geheel te verwerpen valt de opvatting, dat zijn weg naar het nog gesloten hek van het verdorven
erf leidt ^). Zelfs een goede reproductie van het schilderij doet ons zien, dat deze mening onjuist is.
De meesten geloven, dat hij de herberg verlaten heeft. Een voegt er aan toe, dat hij op het punt staat
de weiden binnen te gaan, die naar zijn vader voeren " ) . Anderen menen echter, dat de marskramer
nooit in het verdachte huis is geweest, en het mijdt 4 7 ). Waarschijnlijk hebben zij gelijk. Als redenen
kan men wel aanvoeren: het is onzeker of het pad links naar de herberg toegaat en rechts leidt het het
veld in; de vrouw voor het raam kijkt nieuwsgierig naar de marskramer als naar een onbekende voorbij
ganger; en het hondje van de taveerne blaft tegen hem als tegen een passerende: hij zou zich stil houden,
als de man uit het huis kwam.
Analyseren wij nu de zwerver zelf.
Hij heeft op zijn hoofd een „lege zakmuts", een bepaald type muts, dat o.a. door Bosch en Bruegel
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herhaaldelijk afgebeeld is 48 ). Ook de opgewonden boer op Jeroens Ira-voorstelling draagt er een *·).
De marskramer heeft bovendien nog een hoed in zijn hand en bij de boer ligt er een op de grond. Men
moet deze beide voorstellingen vergelijken met die van de soldaat-duivel op het middenpaneel van het
Lissabonse drieluik 50 ). Het gedrocht draagt op zijn hoofd een kap en hoog daar boven, op de bast
(schil) van een boom, een hoed als die van de zgn. Verloren Zoon. De boer en de soldaat, die zich beiden
overgegeven hebben aan de zonde van de toorn, en de zwerver hebben de hoed niet opgezet. Hier
schuilt een woordspeling achter. Zij zijn niet „in den hoede", maar „buten hoede". De laatste uitdrukking, waarin „hoede" de betekenis van „voorzorg" heeft, wil o.m. zeggen: zich niet meer kunnende
hoeden voor de slechte gevolgen van zijn gedrag of voor de zonde zelf 51 ). Bij de zwerver is deze, zoals
wij straks zullen zien, de drankzucht. Alle drie de zondaren gaan de maat te buiten 52 ). Het is of de
volgende spreekwoord-achtige passage hierop slaat:
Die onmate scuut, doet als de vroede,
Want na der daet eest buten hoede 53 ).
d.i. Wie de maat niet te buiten gaat, handelt verstandig, want na de zonde kan men zich niet hoeden
voor de slechte gevolgen daarvan. Men vergelijke deze regels met:
Laet ons hebben in den hoede
Ghemate ende reine aermoede . . . . 5 4 )
d.i. Laten wij als voorzorgsmaatregel ons gewennen aan maat en eerlijke armoede.
Een verwante woordspeling paste Bruegel toe op het schilderij „De Ontrouwe Herder". Het
origineel is verdwenen. Van de vele kopieën is die uit de collectie John G. Johnson (Philadelphia,
Museum) de bekendste 5S ). Men ziet het werk vaak gereproduceerd 5 e ). De voor een wolf vluchtende
herder heeft een ruige muts op het hoofd en een hoed in de hand. Ook hij is „buten hoede", hetgeen
hier betekent, dat hij niet voor de schapen zorgt 57 ). Zijn houding heeft iets gemeen met die van de zgn.
Verloren Zoon. Het is trouwens mogelijk, dat Bruegel de hele voorstelling aan Bosch ontleend heeft.
In de inventaris van Herman de Neyt te Antwerpen uit het jaar 1642 is er nl. sprake van „Eenen herder
voor zyn schaepen, lantschap, van Bosch" 58 ).
Met zijn linkerhand steekt de zwerver de hoed voor zich uit, waar een els op gestoken is, die een
pikdraad tegen de bol drukt 5 8 ). Het was in vroeger tijden niets ongewoons, dat men een gebruiksvoorwerp op een hoed droeg. Men deed dat bijv. met lepels en pijpen. Pieter Huys schilderde een
doedelzakspeler met een els op zijn muts gestoken, waaruit men zou kunnen opmaken, dat aldus
ook wel eens een schoenmakerspriem meegedragen werd eo ). Bij Bosch hebben we echter weer met
een woordspeling te doen. Een 16de-eeuws synoniem van els was aal β 1 ), welk woord tevens een biersoort aanduidde 6 2 ). De zwerver volgt de „aal", hij loopt „aal" na. We moeten deze voorstelling weer
vergelijken met die van de soldaat-duivel op het middenpaneel van het Lissabonse tryptichon. Die
liep ook achter „aal" aan, maar hier was de vis afgebeeld. In beide gevallen wil Van Aken zeggen,
dat de man achter „aal" in de betekenis van bier aanzit e 3 ). Jeroen gebruikte het woord aal nog elders
in woordspelend verband, nl. in de uitdrukking „van Aaltje zingen", door bij een zingend gezelschap
e4
ю
in een ei een aal of uitwerpselen (vgl. aal = meststof )) af te beelden ) .
De els, het mes en de lange stok van de marskramer stempelen hem verder tot een ruwe kerel.
Men gebruikte ze wel om er mee te vechten. Daarom werd in de heerlijkheid van Heenvliet, op het
eiland Voorne, in 1536 verboden te dragen: „Langhe messen ende scherpe eisene ende alle onhoessche ··)
stocken" β 7 ) .
De zwerver is haveloos gekleed. Door een gat in zijn muts steekt een pluk haar. Naar aanleiding
hiervan heeft men opgemerkt, dat het haar door de muts voor komt in het vers onder de prent van
e8
e9
Sinte Reynuyt ) en in een bekende parodie op het Wilhelmus ) als spreekwoordelijke uitdrukking
70
om berooidheid aan te duiden ) . Ook bij een der armen op Bruegels Caritas steekt het haar door de
muts heen ^ ) , terwijl P. C. Hooft in zijn Schijnheiligh van de alchemisten schrijft:
den elleboogh door de mouwen,
het hayr al door den hoedt ^ .
en De Во meedeelt, dat men in West-Vlaanderen „van eenen ongehavenden schooier" zegt: zijn haar
groeit door zijn muts 7 3 ) .
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Verder draagt de man aan zijn ene voet een schoen en aan zijn andere een slof. Men heeft dit
opgevat als een inbeeldbrenging van het gezegde „op schoen en slof", hetwelk armoedig betekent 74).
Een ander dacht aan een spreekwoord, dat bij Cats voorkomt: „De netste schoen wordt eens een slof"75).
De slof van de zwerver kan immers uit een oude schoen gesneden zijn. Een vroeg voorbeeld van eerstgenoemde uitdrukking schijnt niet genoteerd te zijn 7e ), maar het is natuurlijk mogelijk, dat ze al in
de 16de eeuw bestond 77).
Op zijn rug torst de zgn. Verloren Zoon een mars. De kleur van het deksel is rose. Kan dit niet
verbleekt rood zijn? Dan gaf Bosch hier wellicht het spreekwoordelijk gezegde weer: „'t Is met hem
beroijde maersse", d.i. hij is arm 78). Maersse betekent mars, en roy zowel rood als armoede ' 9 ).
Aan de korf is een grote pollepel bevestigd. Ook de marskramer op de achterkant der zijluiken
van de Hooiwagen draagt er een. De zgn. Verloren Zoon heeft bovendien aan zijn mand een kattevel
hangen. Men ziet er een middel tegen de rheumatiek in eo) of noemt het een voorwerp dat ongeluk
aanbrengt en een zinnebeeld van het ongeluk, dit grondende op de verkeerd vertaalde uitdrukking
„het is een vel", waarin een vel (d.i. een kwaadaardig wijf) een ongeluk zou betekenen 81)!
Om tot een juist begrip van pollepel en kattevel te komen, moeten wij de zwerver vergelijken met
een marskramer, die Bruegel schilderde *2). Die draagt nl. een korf, waaraan een pollepel en twee op
stokjes uitgerekte kattevellen e3 ), welke blijkbaar drogen moeten, bevestigd zijn. Die kattevellen heeft
de marskramer om dezelfde reden bemachtigd, waarom een voddeman van thans konijnevellen opkoopt: voor goedkoop bont, want kattevellen werden vroeger als bont gebruikt **). In de grote lepel
placht de marskramer waarschijnlijk eten te ontvangen, als hij leurende en bedelende langs de huizen
ging. Op een ten onrechte aan Jeroen toegeschreven tekening draagt ook een bedelaar-duivel er één
naast zijn bedelnap en bedelzak 85). Niet alleen hebben de kramers van Bosch en Bruegel een pollepel
bij zich, maar ook de op een schilderij van Balten afgebeelde koopman, die de uit de klucht van Playerwater bekende Werrenbracht in zijn mand torst 86 ).
Pollepel en kattevel zijn dus voorwerpen, welke een marskramer wel aan zijn korf meedroeg. Het
is echter mogelijk, dat ze bij de zgn. Verloren Zoon ook symbolische betekenis hebben. De lepel, die
bij hem ook iets groter is dan bij de landloper op de achterkant der luiken van de Hooiwagen-tryptiek,
dient men dan te beschouwen als een zinnebeeld van de onmatigheid en de verkwisting 87). Bij het
kattevel kan men denken aan het woord „katsjager", d.i. iemand die achter de vrouwen aanzit88).
Doch omdat de overige attributen van de zwerver niet op onkuisheid, maar op armoede en drankzucht duiderr, mag hier een andere hypothese voorgesteld worden.
Het schijnt dat kattevel oudtijds ook de betekenis gehad heeft van zakje of spaarbeurs (van kattevel vervaardigd). Door drie 17de-eeuwse plaatsen wordt dit aannemelijk gemaakt. In een blijspel van
Andries Pels heeft iemand twee zakken met geld in een hol verstopt. Men tracht zich ervan meester
te maken, wat aangeduid wordt met de woorden „op 't katsvel uit zyn" M ). En als Jan Zoet ergens
vertelt, hoe Loosduiven in welstand achteruitging en er in de herbergen weinig bezoekers meer kwamen,
dicht hij:
De Kroegen stonden leeg. De Wijn verzuurde in 't Vat.
Men hoorde Keel, nog Veel, tot Elsjens in de Vaanscheur.
Het Katzvel kreeg een gat. De Zog ging met de kraan deur;
Wijl 't wijdt vermaarde Dorp te slim een teering hadt 90 ).
Er kwam een gat in het kattevel. Het geld rolde uit de spaarbeurs?
Geeft men aan katsvel deze betekenis, dan begrijpt men ook een plaats in een hekeldicht, dat
wel aan Vondel toegeschreven is, beter. Daar zegt de rijke vrouw van Cats tegen haar echtgenoot:
„bloet van Brouwershaven,
Swijcht, ghy quaemt van kalis-dijck,
ghy waert kael, en ick was rijck.
1st om 't jock of ist om 't wats-spelβ1)?
Zijt ghy Catz, ick ben het Kats-vel" B2 ).
Ik ben de beurs, het zijn mijn schijven die er klappen.
Bij de zgn. Verloren Zoon is het kattevel gestroopt. Nu betekende stropen reeds in de 15de en
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16de eeuw zowel (het vel, de huid) afstropen als iets aan iemand ontnemen, stelen 93 ). Met „het kattevel
is gestroopt" d.i. de beurs is gestolen, heeft Bosch kunnen bedoelen: de man is arm.
Ter hoogte van de buik steekt bij de zwerver een grauw pootje uit de kleren. Het is dat van een
hert (ree) of een bok of geit 94 ). Iemand ziet er een bokspootje in, maar geeft geen verklaringe5). Een
ander beschouwt het als een hertepootje en zegt, dat het moet dienen als voorbehoedmiddel tegen
ziekten " ) . Hij wijst er op, dat men vroeger geloofde, dat van het hert vernieuwende en levenwekkende
krachten uitgingen, maar geeft geen bewijsplaats, dat een hertepóótje als genees- of voorbehoedmiddel ·
dienst deed. Bij Bosch heeft het hert trouwens een ongunstige betekenis e 7 ).
Waarschijnlijk is het pootje dat van een bok of geit, daar een hertepootje niet zo veel voorkomt.
Het is hier dan, evenals bij een feestvierend gezelschap van Maarten van Cleve en bij pretmakers in
Jeroens mosselschelp, een symbool van de dwaasheid en zorgeloosheid. Een zwierbol van Frans Hals
draagt een varkenspootje op dezelfde plaats, waaruit men mag concluderen, dat doordraaiers en pretmakers wel meer een pootje als een zinnebeeldig teken ter hoogte van de buik staken. Tevens kan dat
van de kramer bedoeld zijn als armoedig, minderwaardig voedsel, hetwelk Bosch geschilderd heeft
op de plaats, die beter gesitueerden met een varkenspootje sierden 9 8 ).
Wat zien wij in de onmiddellijke omgeving van de zgn. Verloren Zoon? De man wordt aangeblaft
door een nijdige hond " ) . Hierin heeft Van Aken een spreekwoord willen weergeven, dat geabstraheerd
kan worden uit de volgende 16de-eeuwse versregels:
Het es een out segghen, verstaet diet can:
Een monnic, lece, man, pape, hont, meersman.
Ele weet wel dat se tsamen discorderen100).
Hij nadert een hek waarachter zich een koe 101 ) en een ekster bevinden. De koe was vroeger een
symbool van de drankzuchtige. Dit blijkt uit de woorden koedronck 102 ), eigenlijk de dronk van een
koe, d.i. het ledigen van een beker in één teug 103 ), en coesat 104 ), d.i. stomdronken, eigenlijk: zo zat
als een koe 105 ). Voor de samenstelling wordt verwezen naar: pepelzot, d.i. zo zot als een pepel, een
vlinder 10e ). De koe op het schilderij is ook „zat", d.w.z. verzadigd. Rustig ligt zij op de grond. Men
vergelijke genoemde woorden met de uitdrukkingen: „Hij drinkt als eene koe met teugjes van een'
vaâm" 107) en „Drinken als een koe", d.i. veel drinken 108 ). Verder was een liggende os een veel voorkomend teken aan herbergen 109 ).
Dat de ekster een zinnebeeld van de drankzuchtige kan zijn, zagen we reeds.
Van achter de linker hekpaal komt de kop van een hond met lange oren te voorschijn. Het is een
jachthond, een brak 110 ). Brak betekent echter ook pierewaaier111). De hond drinkt uit een plas. Het
is duidelijk, dat Bosch ook met hem een dronkaard bedoelt.
De man komt voor een gesloten hek. Links bevindt zich het poeltje en rechts een bodemverhoging,
waarop een struikje groeit. „Dat hek is gesloten" heet een spreekwoord 112 ). Er ^ o r d t natuurlijk mee
bedoeld: die uitgang is versperd. Ook voor de marskramer is het hek gesloten, d.w.z. de mogelijkheid
tot een beter leven wordt ongedaan gemaakt door de zonde der dronkenschap. Terloops zij opgemerkt,
dat men het hektype ook op andere schilderijen ziet 113 ) en dat het nu nog in Limburg aangetroffen
wordt.
In de boom naast het hek loert een uil op een koolmeesje ш ) . Men schreef daarover: „Het nacht
dier loert op het kantelende meesje: de wankele zwakheid wordt belaagd door de verlokkingen van
het nachtleven. Doch daarnaast mag men in den uil ook de verbeelding van het doorbrekend zelf
besef van den zondaar zien" U 6 ) . Dit laatste werd gegrond op het scherpe zien van de uil, waaruit
zelfcritiek en zelfinkeer kan vloeien. De tweede interpretatie moet men verwerpen, omdat Bosch een
symbool niet in pejoratieve en meHoratieve zin tegelijk pleegt te gebruiken, maar de verhouding van
uil tot mees, zoals die werd aangegeven, lijkt heel aannemelijk, te meer daar de mees in het 16de-eeuws
als zinnebeeld voorkomt van iets „dat licht te verschalken is" 1 1 β ). De uil beschouwe men dan als een
symbool van het kwade, het boze 1 1 7 ). Van Aken bedoelt met de beide vogels, dat de marskramer
een gemakkelijke prooi is van het kwaad, dat hij spoedig tot de zonde verleid wordt.
Wij zagen, dat de uil behalve het lichtschuwe en boze, nog andere ondeugden weergeeft. Ook de
koolmees was niet alleen een zinnebeeld van het licht verschalkbare. Bosch schilderde haar op de
Tuin van de Wellust 1 1 8 ). In de 16de eeuw duidt de mees ook iets van zeer geringe waarde aan 1 1 β ).
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Verder betekent „plakker" zowel koolmees ^ 0 ) als iemand die gewoon is lang in de herberg te zitten ш ) .
Plackaert, een bijvorm van plakker, komt in de zin van koolmees voor122) en is in Manken van Nieumeghen een scheldwoord, dat door de duivel tegen een priester gebruikt wordt 123 ). De betekenis ervan
staat niet vast; men heeft het vertaald door „mooiprater, huichelaar" ш ) , maar zou het geen synoniem
van kroegloper kunnen zijn? Waarschijnlijk heeft Bosch bij de zgn. Verloren Zoon ook aan deze
betekenis gedacht.
Achter het hek ontwaart men in de verte op een heuveltje een lange mast. Sommigen zien ten
onrechte in het hout een galg125). Op de mast „zit" iets, naar het heet een ekster п й ) , maar daar is het
te groot voor. Het kan een grote vogel zijn, maar ook een klein rad of een stuk daarvan. Is het een
rad op een staak, dan wordt er de laatste rustplaats van menige booswicht mee bedoeld en zinspeelt
Bosch hier op het rampzalige uiteinde van de zwerver127). Als het een grote vogel is, is de mast misschien
een paal, waar men de papegaai, een houten vogel die bij schuttersfeesten als doelwit gebruikt werd,
van afschoot12e). Bruegels kermis van St Joris geeft zo'n schietpartij weer12e). De uitdrukking „de
papegaai schieten" kwam ook voor in geslachtelijke betekenis130) en het is mogelijk, dat Bosch in de paal
met de vogel de symboliek van de taveerne met haar omgeving heeft voortgezet. De veronderstelling
dat we hier met een rad (of een stuk ervan) op een staak te doen hebben, verdient echter de voorkeur.
Trachten we nu, na deze analyse, tot een samenvatting van de betekenis van het voorgestelde te
komen.
De symboliek van het verdachte huis met zijn omgeving is overwegend van erotische aard. Bij de
zwerver domineert de weergave van armoede en drankzucht. Slechts het kattevel zou er op kunnen
wijzen, dat hij de geneugten van Venus zoekt.
De man is een marskramer die arm geworden is door zijn drankzucht131). Deze zonde belet hem
zijn leven te beteren. Wel is hij de herberg van lichte zeden niet binnengegaan en heeft hij weerstand
kunnen bieden aan de bekoring der onkuisheid, maar hij weet (zijn weemoedige glimlach van zelf
kennis getuigt hiervan), dat hij zich tegen het overmatig gebruik van bedwelmende drank niet ver
zetten kan. Ja, de man wéét, dat hij zorgeloos is en tot zondigen geneigd. Hij is er even weemoedig
om, maar zijn zelfspot brengt hem er over heen.
Zijn gelaat is het treffendste deel van het hele schilderij. Weemoed, levensdrift, onverschilligheid,
zorgeloosheid, zelfspot en, niet in het minst, zelfkennis bracht Bosch er in tot uitdrukking. Dit gelaat
doet de vraag stellen of het Van Akens bedoeling slechts was om symbohsch weer te geven, hoe een
arme marskramer bekoord wordt door de zonden der onkuisheid en drankzucht en hoe hij zich niet
aan de eerste, maar wel aan de laatste overgeeft? We mogen besluiten, dat de schilder hoger greep,
dat de marskramer de mens is, die als een zwerver door het leven gaat, de mens, die zich het ene ogenblik
hoedt voor een zonde, maar daarbij vervalt in een andere, doch die zich gelukkig mag achten als hij
zelfkennis en zelfspot zijn deel noemen kan. Daarom is dit paneel het menselijkste, dat Bosch ooit
gegeven heeft.
Men heeft in de ronde vorm van het schilderij de vorm van een spiegel (van de werkelijkheid) 132),
doch tevens een toespeling op de wereldbol gezien 133)., Het ronde procédé paste Jeroen echter wel
toe zonder dat er van enige symboliek sprake kan zijn, nl. bij de medaillons van de Vier Uitersten op
het schilderij der Hoofdzonden 134) en de rondjes achterop de Zondvloed en de Hel13B). De opvatting
past echter zeer wel bij de mening, dat de marskramer de mens voorstelt13e).
Hoewel Bosch de zwerver tot een symbool maakte, gaf hij aan zijn gelaat iets heel persoonlijks.
Sommigen hebben er een zelfportret in gezien 1S7), maar anderen verwerpen deze hypothese138).
Terecht, want de trekken vertonen te weinig gelijkenis met die der portretten van Jeroen op het linkerluik van het Lissabonse tryptichon en in de Recueil d'Arras 139). De neus is korter en ook de ogen
staan dichter bij elkaar. Bovendien behoort het schilderij naar de mening van kenners tot de werken
uit 's meesters laatste periode (misschien dateert het uit omstreeks 1510140)) en toen zag Van Aken
er in werkelijkheid veel ouder uit.
Een aan de zgn. Verloren Zoon in uiterlijk verwante oude marskramer schilderde Bosch waarschijnlijk omstreeks 1490 op de achterkanten van de zijluiken der Hooiwagen-tryptiek m ) . Ook deze
zwerver moet men als een symbool zien. Van Aken gaf hier een mens, die, al zwervende, in snelle loop
het pad des levens aflegt. De moeilijkheden van het bestaan kwellen hem: voor hem een gebarsten
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brug, achter hem een blaffende hond. Stukken van een skelet herinneren hem aan de vergankelijkheid
van al het aardse. Hij mijdt de zonden, die gesymboliseerd worden door een roofoverval (de zonde
der boosheid) en dansers (de zonde der dwaasheid ш ) ) , ondeugden welke hun straf vinden in de galg
op de achtergrond 1 4 3 ).
De Meester E. S. graveerde omstreeks 1465 zijn grote Liebesgarten 1 4 4 ), waarop een knecht145) een
aantal broden (?) en een kruik aan enige minnekozende paren brengt, die een maaltijd in de open lucht
houden. Erhard Reeuwich verwerkte deze gravure in zijn Mittelalterliches Hausbuch 1 4 6 ). Ook hier
ziet men de knecht. In beide gevallen doet zijn houding denken aan die van Bosch' landlopers uit
ca 1490 en 1510. Jeroen heeft zowel werk van Reeuwich als van de Meester E. S. onder ogen gehad147),
zodat het mogelijk is, dat hij die houding ontleend heeft aan gravure of tekening (natuurlijk niet die,
welke in het Hausbuch voorkomt, maar een soortgelijke), misschien aan beide.
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de landloper ontstolen hebben aan de urinerende man, wiens „hengel" ('t is een speer) tegen de muur leunt.
eo
) Rep.: H. Posse. Die Gemäldegalerie des Kaiser-Friedrich-Museums. Berlin 1913. Germanische Länder, blz. 137;
en К. Toth. Die alten Niederländer von Eyck bis Breughel. Bielefeld und Leipzig 1943, afb. 137. Een jonge man
met doedelzak (zie Bosch, blz. 19) zit naast een vrouw van middelbare leeftijd, waarschijnlijk een meretrix, die in
de ene hand een kan (zie blz. 59) heeft en met de andere de banden van de lege beurs van de jonkman vasthoudt.
De laatste heeft een muts op, door de rand waarvan een elspriem steekt. Hier kan de els de phallische betekenis
hebben, welke Enklaar toeschrijft aan de priem van de zgn. Verloren Zoon. Op dit schilderij staan de volgende woorden,
die de doedelzakker in de mond gelegd worden: „Ay laet staen, tis verloren mijn Borse ghegrepen. Ghy hebtse gheleecht
en mijn Pijp ( = doedelzak)
al vuyt ghepepen". Een dergelijk schilderij bevindt zich in het Koninklijk Museum te Brussel
β1
(collectie Solly).
) Kiliaen, blz. 5; W. N. T. I, 17. «) M. W. I, 333; W. N. T. I, 17.
ea
) Ik ben het dus niet eens met Glück {Malerei, blz. 12), die in de priem slechts een soort versiering ziet, of
met Tolnay (blz. 47; Combe, blz. 68, noot 147, praat hem na), die de „alêne de cordonnier" beschouwt als een „insigne
de son métier, symbole de son labeur", en evenmin met Enklaar {Uilenspiegel, blz. 79) die hem voor een phallisch
symbool houdt. Enklaar denkt bovendien aan de 16de-eeuwse uitdrukking „minnen metter mutsen doorreden"
(Kruyskamp I, blz. 10 en II, blz. 31), d.i. een liefde koesteren waarbij men tegenslag ondervindt, eigenlijk, terwijl
de muts doorstoken, doorboord is. De elspriem doorboort echter geen muts, maar een hoed. Een uitdrukking „metten
hoede doorreden" kan niet bestaan hebben, omdat alleen het woord „muts(e)" in dergelijke met de liefde in verband
staande uitdrukkingen voorkomt {W. N. T. IX, 1280). De uitdrukking geldt ook bezwaarlijk voor de „doorreden"
muts van de doedelzakspeler op het in noot 60 behandelde schilderij van Huys.
·«) W. N. T. I, 17. «) Zie blz. 199, noot 47 en 48. " ) ongeoorloofde, verboden.
") Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht. Verslagen en mededeelingen nr I - VI.
's-Gravenhage 1885, blz. 206.
" ) С P. Burger Jr. Nederlandsche houtsneden 1500—1550. Het Schip van Sinte Reynuut. Het Boek XX, blz. 217.
Zie ook Enklaar. Uilenspiegel, blz. 55.
··) P. Leendertz Jr. Het „Wilhelmus van Nassouwe". Zutphen 1925, blz. 116.
,0
) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 78. " ) Van Gelder en Borms, pl. XI.
" ) Medegedeeld door G. Brom in N. T. XXIX, blz. 315. 7 ') De Bo, blz. 343.
" ) P. Koomen. Een Bosch inBoymans. M. B. K. IX, blz. 48.
" ) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 79. J. Cats. Spiegel van den ouden en nieuwen tydt etc. Uitgave Diederichs, 1828,
blz. 448. 7β ) Het woordenboek van Koenen-Endepols geeft het gezegde onder „schoen".
" ) In het dwaze boekje van Hals (blz. 10 vlgg.) leest men dat de herberg, die de Verloren Zoon volgens schrijver
vaarwel zegt, de loge is van een geheime bond, een voorloper van de vrijmetselarij! „Ein Bein ist entblöszt, trägt das
Taschentuch umgewikkelt und hat den Pantoffel, das andere aber trägt den Schuh. Die Kleidung deutet also darauf
hin dasz der „verlorene Sohn" soeben in die Loge aufgenommen wurde."
,e
) Van der Laan.β0 Rederijkersspelen: Een batement van vier personagiën, vs 92.
'·)
Zie blz. 57. ) Hannema in Jaarverslag, blz. 2.
β1
) Tolnay, blz. 46 en 72, noot 152. J. van der Eist {The lastfloweringof the Middle Ages. New York 1946, blz. 102)
schrijft Tolnay na. Ook Huebners mening {Jeroen Bosch, blz. 19), dat kattevel, pollepel en pootje (zie beneden) ongeluk
afwerende
talismans zijn, is onjuist.
e2
) Duidelijk rep.: Glück. Gemälde, nr 17; Tolnay. Bruegel, pl. XXX; Max Dvorak. Pieter Bruegel der Ältere.
37 Farbenlichtdrucke nach seinen Hauptwerken in Wien und eine Einführung in seine Kunst. Wien z. j . , XIII. Het
binnenste van de huid is bij het ene vel rood, bij het andere wit. Waarschijnlijk is het eerste vel met een roodachtig
looimiddel ingesmeerd.
8S
) Van Gils (II, blz. 18) ziet er ten onrechte konijnenvellen in. De lange kattestaart kan men duidelijk aan het
ene vel onderscheiden. ·«) W. N. T. VII, 1, 1880.
es
) Rep.: W. Hausenstein. Der Bauern-Bruegel. München ζ. j . (1916), blz. 27.
β
*) Rep.: Van Puyvelde, nr 13. Bosch (rep.: Tolnay, pl. 62) schilderde op het Laatste Oordeel te Wenen een
bedelaar-duivel, die een mars op zijn rug draagt, waarin een zondaar zit. Hekelde hij hier armoedige spelers, welke
op kermissen
Playerwater vertoonden ?
e
') Zie blz. 165. Tolnay (blz. 72, noot 152) ziet in de pollepel een „signe de la prodigalité" en een „symbole de
la débauche". Zijn bewijsvoering voor de eerste betekenis houdt steek, voor de tweede niet. Volgens Enklaar {Uilenspiegel, blz. 78) hekelt Bosch met de pollepel het weelderige leven van de Verloren Zoon. „Daarnaast kan de lepel
ook beduiden, dat de weelde thans voor den man voorbij is en hü tot het uitschot is afgezakt: „al dat lepel lect"
was reeds in de veertiende eeuw een vaste uitdrukking voor „Jan en Alleman"." De uitdrukking „al dat lepel lect"
heeft echter geen ongunstige betekenis. Zij betekent eenvoudig,,iedereen". Zie M. W. IV, 380 en W. N. T. VIII, 1, 1588.
Tolnay's mening {Bruegel, blz. 72, noot 120), dat ook op het Kermistafereel van Bruegel de kleine lepel, welke
een boer op zijn hoed draagt, een zinnebeeld van de verkwisting is, valt niet te verdedigen. De lepel dient hier voor
practisch gebruik, juist zoals de pijp, die we bij onze I7de-eeuwers zo vaak door de hoed gestoken vinden (vrbb.:
Catalogus Frans Hals Tentoonstelling, Haarlem 1937, afb. 5; Enklaar. Uilenspiegel, blz. 79). Vijftiende- en zestiendeeeuwse afbeeldingen leren ons, dat mannen veelvuldig een kleine lepel bij zich droegen, kennelijk om, wanneer zij
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niet thuis waren, voedsel te kunnen gebruiken. Bosch en Bruegel tekenden bedelaars met zo'n voorwerp aan de hoed
bevestigd (rep.: Tolnay, pi. 104, a en b; Van Gelder en Bonns, pi. XI: Caritas). Het Liber Vagatorum levert hier een
passend bijschrift onder. Van schooiende zwervers leest men daar: ,
zijn schotele, zijn teliore, zijnen lepel, zijn
flessche ende alderhande huysraet die tot die wandelschap behoort dragen zij met haer" (De Meyere en Baekelmans,
blz. 19). De kleine lepel behoorde soms echter niet alleen tot de uitrusting van een bedelaar. De hoeden van een doedelzakker op Lucas van Leydens zgn. Uilenspiegel (zie blz. 162, noot 57), van een herder op een Franse houtsnede (rep.:
A. Claudin et Seymour de Ricci. Documents sur la typographie et la gravure en France, auxXVe etXVIe siècles. Londres
1926, afb. 327 en 328) en op een door sommigen aan Bosch toegeschreven paneeltje (Tolnay, pi. 117, a), van een
jongetje op een ets met Koppermaandagvierders van Claes Visscher (A 0 1608, rep.: Hamer II, nr 4, blz. 27), van een
boer op Bruegels Kermistafereel (rep.: Tolnay. Bruegel, afb. 110) en een knecht op Bruegels Boerenbruiloft (rep.:
idem, afb. 103) zijn er eveneens mee getooid.
··) Enklaar stelt deze hypothese: Uilenspiegel, blz. 78. Zie Tuinman I, blz. 208; Harrebomée I, 352 en III, 238.
Vgl. kattevel = mooie vrouw of meid (Cats); verachtelijke vrouw (Bredero): W. N. T. VII, 1, 1881.
β
·) Julfus. Blyspel door A. Pels. Den laatsten Druk. Amsterdam 1701, blz. 47. Eerste druk 1668.
">) Jan Zoet. D' Uitsteekenste Digtkunstige Werken. 3de druk. Amsterdam 1719, blz. 88. Eerste druk 1675.
91!
" ) Is het gekheid of ernst ?
) De werken van Vondel. III. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1929, blz. 895.
,a
) M. W. VII, 2341; W. N. T. XVI, 183 vlg.
·') Ten onrechte schrijft Tolnay, blz. 46: „ u n porte-bonheur populaire, le pied de porc, pend de sa veste". Ook
Baldass (blz. 232) ziet er een „Schweinsfusz" in. ··) Hannema. Jaarverslag, blz. 2. " ) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 78.
" ) Zie blz. 25. ··) Zie blz. 177 en 179.
" ) Combe (blz. 43) ziet ten onrechte in het beest: „l'image de l'homme faible qui, après s'être délivré de son
péché par la confession, y retombe de nouveau". 100 ) Bijns, blz. 260; cursivering van mij.
101
) Hannema (Jaarverslag, blz. 3) zag in de liggende koe ten onrechte een staand kalf. En dit zou een zinspeling
zijn op het gemeste kalf uit de gelijkenis. 1 0 ï ) Kiliaen, blz. 308. l o a ) Af. W. III, 1667.
104
) Leendertz. Poëzie: Spel vanden winter ende vanden somer, vs 105. 1 0 ·) Af. W. III, 1667. l 0 · ) Zie blz. 108.
10
') Tuinman I, nal. blz. 15. 108 ) W. N. T. VII, 2, 4863; oudste voorbeeld is van Bredero.
""Э Van Lennep en Ter Gouw I I , blz. 335 vlg. Daarom vraagt Enklaar (Uilenspiegel, blz. 83): „Wil het dier
dus uitdrukken, dat den man thans een betere toekomst wacht ?" Een toekomst waarin hij weer herbergen bezoeken
kan ? Dit lijkt weinig aannemelijk. 1 1 0 ) Af. W. I, 1415; W. N. T. Ill, 1, 994. De hond is nogal onduidelijk.
^ 1 ) W. N. T. III, 1, 995. Vgl. blz. 56. l l a ) Harrebomée I, blz. 298. Zonder bronvermelding en betekenis.
11>
) Bijv. L. van Puyvelde. Les primitifs flamands. Paris ζ. j . (1941), afb. 50: Hugo van der Goes. Aanbidding
der herders.
114
) Combe (blz. 43 en blz. 63, noot 101) houdt de koolmees voor een specht, die Christus zou symboliseren!
I16
) Enklaar. Uilenspiegel, blz. 84. " · ) W. N. T. IX, 415.
11
' ) Zie blz. 159. Volgens Hals (blz. 16) is de uil hier „ein Sinnbild des Geheimbundweistums".
11β
) Rep.: Tolnay, pi. 70. "») IV. N. T. IX, 415. 1 2 0 ) fV. N. T. XII, I, 2221. l a l ) W. N. T. XII, 1, 2219.
1аг
) Af. tV. VI, 407. " ' ) Beuken, vs 660. l a 4 ) Af. »f. VI, 411.
' " ) Beets in: Kunstgeschiedenis, blz. 123; Enklaar. Uilenspiegel, blz. 84; Baldass, blz. 17.
lae
) Baldass, blz. 17. Bruegel schilderde een ekster op een galg, waarmee hij volgens Jozef Muls (Bruegel.
Brussel-Amsterdam z. j . , blz. 70) de zegswijze „zich aan de galg klappen" uitbeeldde. D e ekster is hier een1 symbool
van de klapzucht of babbelzucht. Eerder moet men denken aan de uitdrukking „(iemand) aan de galg klappen": de
ekster klapt, d.i. babbelt, aan, d.i. op, de galg.
la
' ) Deze uitleg geeft Enklaar van de vermeende galg: Uilenspiegel, blz. 84. Vgl. Beets in: Kunstgeschiedenis.
blz. 123. l a 8 ) Af. W. VI, 116 en IV. N. T. XII, 1, 362.
" · ) Duidelijke rep.: Pol de Mont. Pieter Breughel dit l'Ancien. Haarlem z. i. 1 3 0 ) W. N. T. XII, 1, 362.
181
) Door niets wordt bewezen dat hij een hoenderkoopman is, zoals E. R. Meijer meent (Phoenix, blz. 6).
13a
1аз
) Tolnay, blz. 46.
) Tolnay, blz. 17. Zie ook Bosch, blz. 208, noot 52. Baldass, blz. 17.
la4
13S
) Rep.: Tolnay, pi. 6 en 7.
) Rep.: Tolnay, pi. 26 en 27. Zie verder blz. 267.
136
) Omdat in een verdachte herberg van Jan van Hemessen (d.i. Jan van Amstel) een ronde spiegel hangt, denkt
E. R. Meijer (Phoenix, blz. 7) ten onrechte, dat Bosch de ronde vorm van zijn schilderij aan een herbergspiegel ontl;end
heeft. l 8 7 ) Hannema. Jaarverslag, blz. 4; Huebner. Jeroen Bosch, blz. 19.
13e
) Tolnay, blz. 71, noot 149; Enklaar. Uilenspiegel, blz. 84. Daar „pautenier" een ander woord voor landloper
was, acht E. R. Meijer (Phoenix, blz. 6) het mogelijk, dat Bosch aan de zgn. Verloren Zoon de trekken van Joachim
de Patinier gegeven heeft. Er bestaat niet eens een portret van die schilder.
18e
) Zie blz. 19. Mijn vroeger geuite mening (Critisch Bulletin 1947, blz. 517), dat de gezichten wel veel op elkaar
lijken, wordt hier verworpen.
140
) Hannema. Jaarverslag, blz. 4; Tolnay, blz. 71, noot 149; Baldass, blz. 232.
141
) Rep.: Tolnay, pi. 35 en (gekleurd) Baldass, nr 4. Ten onrechte ziet Beets (in Kunstgeschiedenis, blz. 125)
ook in hem de Verloren Zoon en beschouwt Justi (Miscellaneen II, blz. 82) hem als een boer. D e hypothese van E. R.
Meijer (Phoenix, blz. 2), dat de zwerver van de Hooiwagen-tryptiek werk is van een navolger van Bosch, die zich
geïnspireerd heeft op de zgn. Verloren Zoon, mist alle grond.
142
) De Dietse moralist Jan Praet raadde in het eind der 13de eeuw de mens aan de dwaasheid te mijden: „dat
hi niet ga an haren dans" (J. H. Bormans. Speghel der wijsheit ofLeeringhe der zalichede, van Jan Praet. Brussel 1872,
vs 1106). Bij hem is zij evenals Щ Bosch: „Standaert ende vane van aire sondeliker ghedane" (vs 1094 vlg.). Een
„zottendans" beeldde de schilder af op een paneel met Vastenavondvierders (zie blz. 197).
143
) Onjuist is de opvatting van Combe (blz. 78) die, waarschijnlijk omdat hij abusievelijk gelooft, dat de zwerver
door Bosch ontleend is aan de figuur van de zot op speelkaarten (zie blz. 258), schrijft dat de marskramer „figure
l'homme traversant le monde sans souci du sort de son âme dans une inconscience semblable à celle de la folie".
141
) Rep.: Geisberg, T. 158, Bl. 144.
" ' З Baldass (blz. 14) spreekt ten onrechte van een muzikant: „Bewegung und Haltung des Musikanten auf dem
groszen Liebesgarten des Meisters E. S. leben in den Landstreicherfiguren des Bosch weiter". Hij signaleerde de
samenhang van de zwervers met de gravure reeds in J.d.k.S.
1926, blz. 117.
l4e
llT
) Rep.: Bossen und Storck, Tafel 31. Afb. 113.
) Zie blz. 239 vlgg. en blz. 259.
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H O O F D S T U K XXXIII
DE

HEILIGE CHRISTOFORUS

(ROTTERDAM)

OK DE CHRISTOPHORUS met het Christuskind in het Museum Boymans is een der schilderijen van
Jeroen Bosch, waar heel wat aan uit te leggen valt ^ .
De Gulden Legende verhaalt, dat Christophorus of Christoffel een heidense reus was, uit Kanaan
geboortig *). Hij verlangde in dienst te treden van de machtigste heerser der wereld en meende die
gevonden te hebben in een koning, aan wiens hof hij zich vestigde. De vorst was een Christen en bekruiste zich eens uit vrees voor de Boze. Deze was dus machtiger dan de koning en daarom schaarde
Christophorus zich onder het gevolg van Satan, die hij ontmoette in de gedaante van een ridder. Maar
de duivel bleek bang te zijn voor een kruis, dat aan de kant van een weg stond, en nu wilde de reus
de heer van het ontzag inboezemende teken leren kennen. Ten slotte kwam hij bij een kluizenaar, die
hem vertelde, dat de koning die hij zocht, gediend wilde zijn met bidden en vasten, waarop de reus
zeide, dat hij daartoe niet in staat was en hem om een andere taak vroeg. Toen raadde de heremiet
hem aan bij een naburig groot water te gaan wonen en er mensen over te dragen. Deze goede daad zou
God welgevallig zijn en misschien zou dan de Machtigste der koningen zich eens aan hem vertonen.
De reus volgde deze raad op en hielp velen. Na lange tijd verscheen een kind, dat overgezet wenste
te worden. Het water steeg en het jongetje woog als lood zo zwaar. Met moeite bereikte Christof orus de
oever, waar het Kind zich aan hem openbaarde: „ie ben cristus die du in desen wereken dienes". De
last was zo zwaar geweest, omdat de grote man zowel de gehele wereld, als ook Hem die haar schiep,
op zijn schouders had getorst.

O

Op Bosch' schilderij draagt de reus aan zijn staf een vis mee. Men heeft er het symbool van het
vasten in gezien, dat volgens de Legenda Aurea op Christophorus' bekering zou zijn gevolgd 3 ). Hierbij
werd verwezen naar de vertaling van de Legenda door T. de Wyzewa 4 ). De bedoelde passage is echter
niet goed gelezen. Het enige wat De Voragine in Christophorus' Vita over vasten schreef, is hier
boven reeds naverteld 5 ) . Ook in een 14de-eeuwse berijmde Duitse vita *), welke waarschijnlijk
een omwerking is van een gedicht uit de 12de eeuw, een vita die in vele gevallen van het verhaal uit de
Gulden Legende afwijkt en dichter bij Bosch' schilderij staat, wordt verder niet over vasten gesproken.
Daar Christophorus duidelijk het vasten afwijst, is het niet mogelijk, dat de vis iets daarmee te maken
heeft. Waarschijnlijk moet men er het symbool van Christus in zien, de Ιχ&νζ. Van Aken gaf dan
op twéé manieren de heilige als Christusdrager weer 7 ).
Sinds de 13de eeuw zwemmen op tal van voorstellingen van Christof orus één of meer vissen in
het water, dat de heilige doorwaadt e ), waarschijnlijk oorspronkelijk om duidelijk de aard der vloeibare
substantie uit te laten komen. Ook Bosch schilderde er links beneden één, half in het water, half op
het land. Daarachter liggen twee ondefinieerbare voorwerpen. Ook vissen?
Bij Jeroen heeft de vis aan de stok echter een zeer bijzondere betekenis. Ook Joost Amman
(1539—1591) gaf de heilige als „visdrager" weer: twee visjes steken in zijn tas e ). Waarschijnlijk heeft
Amman schilderijen met het motief gekend, maar de symboliek niet begrepen, anders zou hij er geen
twee hebben afgebeeld.
De staf van Bosch' Christoforus draagt groene blaadjes. Dit is niet in overeenstemming met de
Gulden Legende, die het volgende verhaalt: het Jezuskind zegt tegen de reus, dat hij zijn staf in de
aarde naast zijn woning moet planten; dan zal deze, als bewijs dat hij met God gesproken heeft, de
volgende morgen bloeien en vrucht dragen. Christoforus doet dit en, als hij opstaat, heeft de stok bladeren
als een palmboom en draagt dadels 10 ). Maar de weergave van Jeroen komt wel overeen met die van
de Duitse vita. Daar krijgt de staf bladeren, als de reus de vloed doorwaadt:
die nieten, die er do trug,
die wás grozz und ungefug,
die ward im grüenend in der hand η).
Christoffel brengt het Kind naar de oever, waar zich de hut van de kluizenaar bevindt. Aan de
andere kant hijst een jager, die met een pijl een beer geschoten heeft, het dode dier met een touw op
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aan een boomtak, vermoedelijk om het lichaam te beveiligen tegen wilde dieren, en niet, naar gemeend is,
als vogelverschrikker of lokaas 12). De gedode beer is geen zinnebeeld van de overwonnen onkuisheid 13 ).
Vóór zijn bekering leidde Christoforas immers geen onkuis leven. Ook hier schijnt de Duitse vita licht
te verschaffen. Daarin ontmoet nl. de reus, nog vóór hij kennis maakt met de duivel, in een woud jagers,
die twee herten, een zwijn en een beer gedood hebben. Hij draagt het wild voor hen naar de burcht
van hun heer 14 ). Schilderde Bosch het jachttafreeltje als een reminiscentie aan die ontmoeting met de
jagers, een episode welke achter de heilige ligt, die hij „achter de rug" heeft? Blijkens een beschrijving
van één der drie Christophorussen, welke in de St-Maartenskerk te Zalt-Bommel op de muren geschilderd zijn, nl. aan die welke zich in het vertrek tussen de doopkapel en de toren bevindt, vertonen
zich achter bedoelde Christophorus, aan de overzijde van het water, enige woningen en een man, die
met een speer schijnt te werpen 15 ). Ook hier is een herinnering aan de jagers mogelijk.
Achter de jager op ons schilderij ontwaart men een naakte bader, die vlucht voor een draak,
welke uit een ruïne te voorschijn komt. In de verhalen over Christoffel schijnt dit motief niet voor te
komen, maar de op een muur geschilderde Christusdrager in het Rooms-Katholieke kerkje te Blitterswijk (de gehele voorstelling doet denken aan een vergrote en gekleurde 15de-eeuwse houtsnede 16 ))
doorwaadt een stroom, waarin twee draakachtige monsters zwemmen, van wie één een naakt mensje
in de bek houdt. Ook ziet men er een vrouw met visstaart, die een spiegel in de hand heeft (een meermin
of sirene) en een man met visstaart, die in elke hand een vis houdt (een meerman). Op Christoforusvoorstellingen komen sirenen meer voor en terecht beschouwt men ze daar als verleidsters tot het
kwaad 17 ). Deze betekenis wordt aldus gemotiveerd: Christoforus is de beschermheilige van hen, die
benard zijn en in gevaar verkeren, en daarom moet hij voorgesteld worden als iemand, die zelf omringd
is door duistere, geheimzinnige machten, die hem op zijn tocht benauwen en hem de weg welke hij gaan
moet, zoo moeilijk mogelijk maken. Maar dit duivelsgebroed heeft geen vat op hem. De gedrochten op
de muurschildering te Blitterswijk hebben ook de functie, die in de gecursiveerde woorden besloten ligt.
Waarschijnlijk heeft Bosch dergelijke voorstellingen gekend en daaraan voor de Christophorus
uit het Museum Boymans het motief „draak achtervolgt naakte man" ontleend, en voor een verdwenen
Christophorus, waarvan een kopie of een bewerking door een imitator over is (in een verzameling te
Madrid), de daarop voorkomende zeeridders 18 ). De figuur van de zeeridder is nl. nauw verwant aan
die van sirene en meerman. Bij Bosch heeft hij een diabolische betekenis, soms een onkuis-diabolische1B).
In deze laatste functie kan hij ook op het paneeltje te Madrid voorkomen 20 ).
Ook de draak, die de naakte man achtervolgt, kan een zinnebeeldige functie hebben. De naakte
lieden bevechtende draken in de gracht der duivelenstad op het rechterluik van het Lissabonse tryptichon,
zijn diaboü, welke de zielen van verdoemden kwellen 21). De draak op de Christoforusvoorstelling is
eveneens een symbool van Satan 22 ). Uit de verhalen over de heilige wist Jeroen, dat deze een korte
tijd de duivel gediend had. In de Duitse vita vindt dit plaats na de ontmoeting met de jagers, voor wie
de reus het wild naar hun heer brengt, die een burcht bewoont. Daar komt hij er achter dat de duivel
een machtig wezen is, omdat de edelman een kruis slaat om geen last van de Boze te ondervinden.
Aangetrokken door zijn macht, besluit Christoffel in zijn dienst te treden. Hij vindt de duivel in de
gedaante van een ridder en sluit zich bij hem aan. Als hem blijkt dat Satan bang is voor het teken des
kruises, wil hij een dienaar Gods worden. Dan komt hij bij de kluizenaar. Behalve de jagers heeft hij
nu ook de duivel „achter de rug". Zo ook op het schilderij. Beer en draak zijn hier dus geen verschrikkings- of verleidingselementen, zoals de sirenen en zeeridders, maar reminiscenties aan episoden
uit het leven van de heilige. De brand, die achter de ruïne in een dorpje woedt, onderlijnt de diabolische
functie van de draak, doordat hij ons aan het vuur van de hel doet denken.
De reus nadert de oever, waar de kluizenaar woont. Dikwijls wordt deze voorgesteld met een
lantaarn in zijn hand, waarmee hij Christophorus bijlicht. Hiervan wordt niets gezegd in de Legenda
Aurea, maar wel in de Duitse vita 23 ).
Uit wat de Gulden Legende vertelt over het planten van de staf zou men kunnen opmaken, dat
De Vorinage zich de overtocht 's nachts voorstelde. In de Puitse vita wordt er duidelijk de aandacht
op gevestigd, dat het nacht is. Vele beeldende kunstenaars hebben de reus echter in helder daglicht
afgebeeld, soms met de bijlichtende kluizenaar er bij24). Maar Bosch volgde eigen wegen. Ook hij geeft
het daglicht en de heremiet, maar deze heeft geen lantaarn bij zich. Hij is naar de oever getreden om
in een kruik water te scheppen. Hierbij denkt men onwillekeurig aan de volgende episode uit het
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Duitse gedicht 2 5 ): de eerste keer dat Christophorus de kluizenaar ziet, staat deze op het punt om met
zijn kruik naar de oever te gaan om water te halen. Hij schrikt van de grote gestalte van de reus, ten
gevolge waarvan zijn kruik breekt. Het lijkt wel of Jeroen dit verhaal gekend heeft en er twee motieven
aan ontleende, welke hij in geheel andere samenhang te pas bracht: de water halende heremiet, zonder
lantaarn, aan de oever, en de gebroken kruik. Ook de laatste is nl. op het schilderij aanwezig. Hij dient
als woning van een liliput-kluizenaar, die zich in de hals ervan bevindt. Van de kan-opening gaat een
touw, waaraan een lantaarntje hangt, over een tak heen.
Is deze dwerg-heremiet een kameraad van de grote 2 в )? In geen enkele vita schijnt te staan, dat
er nog andere anachoreten waren. Wel treft men er twee of meer aan op een Duitse houtsnede uit ca
1475 27)> en op schilderijen van Patinier 2 8 ) en Jan Mandijn 2 β ), dus in de beeldende kunst van het
einde der 15de en de 16de eeuw. Er kan toen een verhaal in omloop zijn geweest, waarin verteld werd,
dat in de nabijheid van Christophorus' helper nog andere soortgenoten woonden. Op de afbeeldingen
zijn zij van normale grootte. Waarschijnlijk heeft Bosch dan ook zo'n kluizenaar niet bedoeld. Om tot
een oplossing te komen, moeten wij Jeroens schilderij vergelijken met een Christophorus-voorstelling
van Matthys de Cock 30). Daar is de hut van de kluizenaar een taveerne, en de holle boom, waarop die
woning aangebracht is, schijnt een bordeel te herbergen. Dit is natuurlijk duivelswerk. Satan heeft,
om de kluizenaar te kwellen en de reus te verschrikken, zich ook bij Van Aken vergrepen aan het bezit
van de heremiet. Diens woning veranderde hij in een wijnkruik, waarbinnen hij een duiveltje in de
gedaante van een kluizenaar plaatste. Deze heeft in zijn „kluis" een vuur aangemaakt, en, geheel
overbodig daar het dag is, het lantaarntje aangestoken 3 1 ). Uit de kruik steekt een braadspit met ge
vogelte: een symbool van de zwelgzucht 3i ). Ook op een aan H. Bles toegeschreven Christophorus heeft
zich een duiveltje als kluizenaar vermomd э з ) .
Evenals de bovengenoemde sirenen en zeeridders wijzen wijnkruik met braadspit, taveerne en
bordeel op de gevaren en verleidingen, welke Christoffel omringen, doch nu niet alleen de reus, maar
ook de heremiet. Maar beiden blijven er onbewogen onder.
Jeroen is echter nog niet uitgepraat. Want boven het afdak, dat de wijnkruik beschut, schilderde
hij een duiventil, het symbool van een bordeel 3 4 ), en daarboven een bijenkorf, waar een naakt kereltje
naar toe klautert, een zinnebeeldige voorstelling van de zwelgzucht, die arm maakt 3 5 ).
Bosch' wijnkruik met duivel-kluizenaar, duiventil en naakt ventje bij korf, zij alle zijn het werk
van Satan en dienen om Christophorus en diens helper schrik aan te jagen en tevens symboliseren zij
de morele gevaren, die hen belagen.
De wijnkruik vervangt dus de hut van de kluizenaar. Deze dacht Bosch zich in een boom aange
bracht, welk motief men ná hem wel meer bij onze beeldende kunstenaars aantreft, bijv. op een 16deeeuwse gravure, welke aan de Meester S. uit Brussel toegeschreven wordt 3 β ), en op een schilderij van
Jan de Cock (d.i. Lucas Cornelisz.) in de verzameling Von Bissing te München 37 ). De duivel heeft
hier aan de hut niets veranderd. De taferelen doen Bosch-achtig aan. Misschien is het motief van
Jeroen afkomstig en paste hij het toe op een verloren gegane Christoforus-voorstelling.
Van de bekende levensgeschiedenissen van de heilige komt Bosch' schilderij het meest overeen
met de Duitse vita. Dit wil niet zeggen, dat Jeroen het epos gelezen heeft, want zeer vele 15de- en 16deeeuwse afbeeldingen van Christoffel vertonen een soortgelijke verwantschap. Waarschijnlijk bestonden
er in de middeleeuwen veel meer verhalen over de populaire volksheilige dan in de legenda Aurea
opgetekend zijn 3 e ). De Duitse vita nam daar wellicht van op, o.a. de ontmoeting van Christophorus
met de jagers, het verhaal van de bijlichtende kluizenaar en dat van de stok die reeds in het water
bladeren krijgt. Er bestaan afbeeldingen, waarop de reus nog andere kinderen dan het Jezuskind
draagt a e ). Vermoedelijk vertelde men dat ChristofTel zó sterk was, dat hij vele kinderen tegelijk over
kon zetten. Hierop zinspeelt de passage uit de Duitse vita, waar de heilige tegen het Jezuskind zegt:
ez ist ein schäm,
daz ich dich einez tragen sol,
wern deiner hundert, ich trueg si wol 40 ).
Het gedieht kan bezwaarlijk al deze gegevens aan de beeldende kunst ontleend hebben
de kunstenaars als de dichter putten uit verhalen, die zij van elders kenden.
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Op verscheidene Duitse Christoforusgravures uit de 15de en 16de eeuw 42) en ook op een Nederlandse uit 1423 4S) is een molen weergegeven en draagt een man een zak met meel. Ook dit motief
kan ontleend zijn aan een verhaal, dat echter in geen enkele vita schijnt voor te komen.
Ongetwijfeld heeft Jeroen historiën gekend, welke Jacobus de Voragine e.a. niet genoteerd hebben,
en daaraan motieven ontleend voor zijn schilderij.
Of Bosch onder invloed stond van werk van oudere kunstenaars? Misschien gaat de mantel van
de reus terug op het kleed, dat hij draagt op een gravure van de 15de-eeuwse Duitse Meester van de
Johannes de Doper **). Men heeft gemeend, dat deze gravure in 1423 vervaardigd is en dat het StChristoforustype ervan zich voortzet op Nederlandse miniaturen 45). Als voorbeeld werd er een uit
ca 1438 gegeven 4e ). De graveur leefde echter omstreeks 1455. Verder is de verwantschap tussen de
Christoffels op genoemde miniatuur en het schilderij al heel gering. Wel vertonen de houding van de
heilige en de wapperende mantel van het Kind enige overeenkomst met die onderdelen op een
Christoforusgravure van Erhard Reeuwich 47).
NOTEN
^ Rep.: Tolnay, pi. 60; A/b. 57; gekleurd: Baldass, nr 75. Omdat het misschien iets van het vuur geleden heeft,
meent Mosmans (Jheronimus, blz. 58), dat Jeroen het voor het Christoffelaltaar in de St-Annakapel te 's-Hertogenbosch
geschilderd heeft, welke kapel in 1566 door de beeldenstormers geschonden werd. Dat altaar is tussen de jaren 1498
en 1510 aangebracht. Om stijlkritische redenen acht Baldass het schilderij kort voor 1495 ontstaan.
') De Delftse druk van 1487 is voor dit hoofdstuk gebruikt. Het verhaal werd herdrukt in De Raaf en Griss III,
blz. 89 vlgg. ») Tolnay, blz. 38. 4) De Wyzewa, blz. 362.
*) Zie voor de bedoelde passage: Graesse, blz. 431; De Wyzewa, blz. 362; Delft 1487: De Raaf en Griss III,
blz. 90.
*) Uitgegeven door A. Schönbach in Zeitschrift für deutsches Alterthum Х П, blz. 85 vlgg.
') Rubens beeldde op de beide zij luiken van een retabel voor het Sint Christoffelgilde twee andere „Christus
dragers" af: Maria in gezegende toestand en Simeon met het Goddelijk Kind in de armen (Kruisafneming, O. L.
Vrouwekerk
te Antwerpen, 1611—1614).
8
) Zie o.a. Stahl, blz. 72; G. W. van Heukelum. Van Sunte Cristoffels beelden. De Katholiek XLVIII, blz. 235;
Hoogewerff
I, afb. 28. ·) Rep.: Stahl, Tafel L.
10
) Delft 1487: De 1Raaf
en Griss III, blz. 91; Graesse, blz. 432.
" ) Vs 1117 vlgg. ! ) Baldass, blz. 244. 1S ) Idem. 1 4 ) Vs 505 vlgg.
" ) Zie: Τ . . . .s. Muurschilderingen in de Groóte of Sint-Maartens-kerk te Zalt-Bommel. Algemeene Konst- en
Letterbode, voor het jaar 1844. Dl II, blz. 244. Duidelijke beschrijvingen van de beide andere wandschilderingen gaf
C. Leemans in Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, II, blz. 238 vlgg.,
en in de Nederlandsche Staatscourant van 1 November 1845. De muurschilderingen dateren uit de 15de en het begin
der 16de eeuw.
") Volgens Hoogewerff (T, blz. 272) dateert de muurschildering uit het eerste kwart der 16de eeuw.
" ) Stahl, blz. 73.
") Rep.: The Burlington Magazine 1940, blz. 1. Diego Ángulo, de schrijver van het artikel, dat bij de rep. behoort,
ziet er, wel ten onrechte, een echte Bosch in. Zijn mening dat de houding van de Christophorus op het door hem
beschreven werk enige overeenkomst vertoont met die van de reus op een schilderij van de Meester van Frankfort
(rep.: Winkler. Malerei, afb. 125), is wel juist. Friedländer schrijft aan Van Aken nog een derde Christophorus toe
(V, blz. 151, nr 96: Sammlung O. Reinhart te Winterthur). Tolnay is het hier niet mee eens (blz. 104). Een reproductie
van het schilderij vindt men waarschijnlijk bij K. Pfister (Hieronimus Bosch. Das Werk. Potsdam 1922, Tafel 15:
Schweizer Privatbesitz; het lijkt geen origineel, maar werk van een imitator). J. R. van Keppel (Bulletin uitgegeven
door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond Ш, blz. 51) meent, dat de muurschildering „St Christophorus"
in de Grote kerk te Breda van de hand van Jeroen is (rep. op blz. 50), en Grete Ring (Jahrbuch für Kunstwissenschaft
1923, blz. 310) schijnt het voor mogelijk te houden, dat onze meester er de invloed van onderging, maar het bedoelde
werk is jonger dan het oeuvre van Bosch. 1") Zie blz. 35.
"O Ook op Christophorusvoorstellingen van een anonyme imitator van Bosch (gegraveerd door Du Hameel,
rep.: Lafond, bij blz. 83) en van de Meister der hl. Sebastian (eveneens een gravure, rep.: Stahl, Tafel XXXI) ziet men
zeeridders. " ) Zie blz. 123.
") Ik ben het dus niet eens met Combe (blz. 64, noot 111), die de draak noemt: „image des craintes, des terreurs
de l'homme privé de la foi, perdu, sans défense, dans un monde mauvais".
" ) Vs 1006 vlgg. Richter (blz. 188) en Stahl (blz. 67) geloven, dat het motief van de bijlichtende heremiet in de
beeldende kunst ontleend is aan een versie van het verhaal, zoals het in het Duitse epos staat. Rosenfeld (blz. 494)
draait de zaak juist om: de versie van het gedicht gaat volgens hem terug op afbeeldingen, daar voorstellingen met
het motief ouder zouden zijn (reeds in de 14de eeuw komt het voor) dan de Duitse vita, die Rosenfeld uit het begin
der 15de eeuw dateert (blz. 482). Maar schrijver ziet over het hoofd, dat het verhaal zoals het in het gedicht staat,
veel ouder kan zijn dan het epos zelf. Schönbach (blz. 138) en Richter (blz. 85) hebben er trouwens op gewezen, dat
de kern van het gedicht reeds uit de 12de eeuw stamt.
" ) Richter, blz. 190. «) Vs 697 vlgg.
··) Tolnay (blz. 38) noemt hem te zamen met het naakte kereltje, dat hoog boven de kruik naar een bijenkorf
klautert: „les ermites hypocrites", maar hij zegt niet, hoe hij aan deze benaming komt. Uit zijn boek blijkt, dat hij
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van de Christophcms-vitae alleen de vertaling uit de Legenda Aurea door T. de Wyzewa kende. Noch deze vertaling,
noch de Latijnse, noch de Nederlandse tekst spreekt van meer dan één heremiet, laat staan van schijnheilige kluizenaars.
2
') Zie voor beschrijving: Richter, blz.
186 vlg.
ы
··) Rep.: Friedländer IX, Tafel С. ) Rep.: Winkler, afb. 214.
"8 l ) Rep.: Hoogewerff III, blz. 361.
) Dat Bosch met dit brandende lantaamtje wilde te kennen geven, dat de gebeurtenis zich in de nacht afspeelt,
zoals sommige schilders met hun in het daglicht bijlichtende kluizenaar bedoeld kunnen hebben, lijkt weinig aannemelijk.
Jeroen was in staat om voortreffelijk het contrast van kunstlicht en duistere nacht weer te gaven, getuige zijn brandende
kerk met omgeving op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik.
" ) Zie blz. 98.
" ) Beschrijving van het schilderij door W. H. I. Weale in Exposition des primitifs flamands et d'art ancien. Bruges
1902. Catalogue nr 234 (verzameling M. E. Novak te Praag).
»«)
Zie blz. 98. " ) Blz. 168 en 116. Rep.: Tolnay, pi. 61.
a
') Rep.: Stahl, Tafel XXXV, b; Textband, blz. 112.
"O Rep.: Friedländer XI, Tafel XLV en Hoogewerff III, blz. 360.
88
) Hij was denkelijk ook in 's-Hertogenbosch populair. In de 15de eeuw liep hij althans mee in de Onze LieveVrouwe processie, waaraan ook de leden van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap hun medewerking verleenden
(A. Smijers. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch. T. N. M. XII, blz. 146 en 164). Hij ging op
stelten en het Jezuskind, dat hij droeg, at onderweg kersen.
»·) Zie Richter, blz. 178 vlg. t0) Vs 1068 vlgg.
41
) Vgl. Rosenfelds opmerking over de bijlichtende kluizenaar in noot 23.
") Richter, blz. 186. " ) Rep.: Delen I, pi. VIII.
" ) Tolnay, blz. 70, noot 130. Rep.: Tolnay, pi. 128, rechts boven.
' «·) Combe, blz. 64, noot 109. «·) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 26. ") Zie blz. 239.
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AFDELING IV
INVLOEDEN

HOOFDSTUK XXXIV
BOSCH EN E R H A R D

REEUWICH

is OPVALLEND, dat er een zekere verwantschap bestaat tussen werk van Bosch en van Erhard
Reeuwich. In onze dagen heeft men bewezen, dat de laatste niemand anders is dan de Meester
van het Huisboek en de Meester van het Amsterdamse kabinet ^. Hij is een Nederlander, die waarschijnlijk in Utrecht het ambacht geleerd heeft, waar hij de invloed van Utrechtse miniaturen onderging,
ook in de Zuidelijke Nederlanden vertoefde, en daar beïnvloed werd door Zuidnederlandse miniaturisten, o.a. Jean le Tavemier2), en misschien ook door Bouts 3). Zijn leertijd zou geduurd hebben tot
ca 1450. Later (waarschijnlijk kort na 1460) ging hij naar Duitsland, waar men tot omstreeks 1490 zijn
werkzaamheid kan constateren aan de Middenlijn, in Mainz of in de omgeving van deze stad. Hij
noemde zich daar „Erhart rewich von Uttricht". Reminiscenties aan de kunst van Van Eyck en diens
navolgers blijken duidelijk in zijn werk aanwezig.
Hij maakte vele kopergravures 4), waarvan de oudste vermoedelijk nog in de Nederlanden, kort
na 1460 ontstaan is, nl. zijn „Boccaccio de geschiedenis van Adam en Eva beschrijvende" 8 ). Verder
sneed hij misschien de houtsneden naar eigen tekeningen voor de Spiegel menschlicher Behältnis, die
in 1479 (?) te Speyer bij Peter Drach gedrukt werd *), vervaardigde omstreeks 1480 het zogenaamde
Mittelalterliche Hausbuch, een Duits handschrift dat o.m. tekeningen met voorstellingen van de planeten
en hun invloed op het menselijke leven bevat7), en maakte de tekeningen, en misschien ook de houtsneden daarnaar, voor Bernhard von Breydenbach's Peregrinationes in Terrant Sanctam, dat in 1486
door hemzelf te Mainz gedrukt werd 8 ). Nog andere tekeningen en gravures worden aan hem toegeschreven; zo houdt men het voor waarschijnlijk, dat hij de tekeningen voor houtsnede-illustraties
van nog andere boeken vervaardigde (Missale Wratislawiense, Peter Schöffer, Mainz 1483 β ); Hortus
Sanitatis, Peter Schöffer, Mainz 1485 10)), dat gravures van hem als voorbeeld hebben gediend voor een
door een leerling geïllustreerde druk van Peter Drach te Speyer (Kalender für 148411)) en dat Reeuwich
in de Zuidelijke Nederlanden een handschrift met pentekeningen verlucht heeft12). Ook beeldhouwde13)
en schilderde14) hij, maakte ontwerpen voor gebrandschilderd glas en tapijtwerk en voerde ze misschien
zelf soms uit 15 ).
Nu doen van het aan hem toegeschreven werk fragmenten uit drie kopergravures, enige houtsneden in de Peregrinationes en de Spiegel Menschlicher Behältnis, verscheidene brokstukken uit
tekeningen in het Middeleeuwse Huisboek en een schilderij ons aan taferelen offigurenbij Bosch denken.
Scènes van de gravure „Boccaccio de geschiedenis van Adam en Eva beschrijvende" herinneren
aan de schepping van Eva uit Adam, Adam en Eva onder de boom der kennis, en de uitdrijving uit
het Paradijs van de Hooiwagen-tryptiek1β). Eerstgenoemd tafreeltje bij Bosch heeft bijna het karakter
van een kopie. De houding van Christophorus en de wapperende mantel van het Kind op een andere
kopergravure17) vertonen enige overeenkomst met die onderdelen op de Christophorus in het Museum
Boymans. Men voege hier aan toe de vondst van een geleerde, die het interieur van de Annunciatie18)
met dat van De dood van de Vrek vergeleek1β). Wel komt het type ook bij de illustrator van de Bijbel
van Lochorst20) en bij Rogier21) voor, maar het interieur van Reeuwich staat het dichtst bij dat van
Bosch. Het maakt een Van Eyck-achtige indruk en het is zeker niet toevallig, dat de Annunciatie van
de ook onder de invloed van Van Eyck staande Reeuwich verwante trekken vertoont met die van
22
Petrus Christus, de leerling van Jan van Eyck ).
De houtsneden van de eenhoorn, de giraf en de geiten uit Indie (capre de India) 2 8 ), dieren die de
pelgrims in het Heilige Land en Egypte gezien zouden hebben, doen denken aan de eenhoorn,
a4
de giraf en het dier met de lange oren in het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek ). De eerste tevens
2e
aan de eenhoorn op de gravure van de krijgsohfant ^). De houtsnede met de Turken ) voert de ge
27
dachten even naar de ruiters op de achtergrond van de Aanbidding in het Prado ). In de Spiegel
herinnert de houtsnede met de metselaars, die een toren bouwen 2 8 ), aan de toren in de hel van de
Hooiwagen-tryptiek29) (vgl. ronde poort en metselaar met bak op steiger).
Het gezelschap^ dat om een tafel naar drie speellieden luistert (Sol-blad, Huisboek ^)), en de
vrouw, die bij een tafel een beker aan een man reikt (Mercurius-blad, Huisboek 31)), brengen de spijs-
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uitdeling op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik in herinnering ^ ) . Het minnende paar met
fluitspelende nar (Sol-blad) doet denken aan het tweetal met luit, muziekblad en duivel op de Hooi
wagen 3 3 ) ; de badstoofhoudster (Venus-blad, Huisboek ^)) aan de wijnschenkende „Venus" op het
rechterluik van het Lissabonse tryptichon 3 5 ) ; de goochelaar met kokertjes en vrouw met aap (Lunablad. Huisboek 3 e )) aan de tekening van de goochelaar 3 7 ) ; de oude koopvrouw van Reeuwichs
Bedrijvigheid rondom een Kasteel 3 8 ) aan een vrouw met tang op een schets 3 e ) ; en de knecht met
kruik en broden (?) bij minnekozende paren w) aan de zogenaamde Verloren Zoon en de marskramer
op de achterkant van de Hooiwagen 4 1 ).
Men wees er op 4 2 ), dat de Ecce Homo van de Huisboekmeester in Freiburg 4 3 ) en die van Bosch
in Frankfort verscheidene eigenaardigheden met elkaar gemeen hebben. Vooral komt voor vergelijking
met de Ecce Homo van Reeuwich in aanmerking de kopie van Bosch' schilderij, die zich in het Rijks
museum bevindt. Net als bij Reeuwich ziet men daar in de linker benedenhoek gevangenen in een
kerker ^ ) . Van het schilderij van de Huisboekmeester is geen directe invloed op Jeroen uitgegaan.
Beiden zouden teruggaan op hetzelfde voorbeeld, dat men dan in Holland diende te zoeken ^ ) . Of in
de Zuidelijke Nederlanden? De houtsnede met de Ecce Homo van ca 1430 behoort tot dit type 4 e ) .
Het oeuvre van Reeuwich levert verder nog verscheidene motieven op, die ook bij Van Aken
voorkomen, maar hierbij dringt zich de gedachte aan ontlening niet zo sterk naar voren, omdat zij vrij
algemeen waren. Men kan wijzen op: kransje met twijgen 4 7 ), muts met franje 4 8 ), druiventrosdragers 4 9 ),
gebogen zwaarden van zwaardvechters 6 0 ), schorpioen op vlag van Romeins krijgsknecht 5 1 ), speel
mansinsigne 6 2 ), wapenschild aangebracht op tent 5 3 ), nar met pollepel ^) en naakte, spelende kinderen 55 ),
die even aan Jeroens vogelvangertjes 5 e ) doen denken. Ook de verwantschap, die een kunsthistoricus
nog in twee gevallen tussen werk van Bosch en gravures van Reeuwich meent te bespeuren, is van weinig
belang. De tegenstelling tussen het Jezuskind en de Man van Smarten op de achter- en voorzijde van
de Kruisdraging te Wenen vond hij ook in de gravures, die eikaars pendant zijn en het Jezuskind met
hemelbol en Christus aan de geselpaal voorstellen 57 ); en de Kruisdragingen te Wenen en in het Escoriaal
vergeleek hij met de Judaskus 5 8 ) . Een ander meent Boschachtige elementen te bespeuren in de be
snijdenisgravure 6 9 ) en in de bladen van Saturnus en Mars in het Hausbuch β 0 ), maar in die voorstel
lingen komen geen figuren voor, welke we ook in het overgeleverde werk van Jeroen aantreffen.
Dezelfde schrijver gelooft, dat een leerling van Reeuwich de tekeningen vervaardigd heeft voor de
houtsneden van Boccaccio's De mulieribus claris (Ulm, Johann Zainer, 1473) β1 ) en van Aesops fabulae
et vita (Ulm, Johann Zainer, ca 1477) β2) of dat de tekenaar in originelen van Reeuwich grove ver
anderingen heeft aangebracht β 3 ) . Ongetwijfeld moet men de illustraties van de beide incunabelen met
de Huisboekmeester in verband brengen. In Aesops fabulae et vita komen twee houtsneden voor, welke
Bosch tot bepaalde voorstellingen hebben kunnen inspireren, t.w. de houtsnede met de twee jonge
mannen, die een aap op een trom naderen ·*) (vgl. aap op trom op middenpaneel van het Lissabonse
drieluik ^)), en de houtsnede met een boelerend paar in de kruin van een pereboom, welks stam vast
gehouden wordt door de bedrogen echtgenoot β β ) (vgl. paar met bespieder in bosje bovenop de hooi
wagen " ) ) . Invloed van de houtsneden met Vos en Haan e 8 ) , welke men voor mogelijk schijnt te*
houden e9 ) op Van Akens tekening van Vos en Haan 7 0 ), blijkt niet aanwezig.
De incunabel van 1473 bevat geen reminiscenties. De mening, dat de houtsnede met de door Circe
veranderde metgezellen van Odysseus invloed kan uitgeoefend hebben op het ontstaan van de monsters
vóór Bosch' hooiwagen ""), is niet aanvaardbaar.
De houtsnede met Venus op de vliegende vis in een andere druk van Johann Zainer (Ulm,
Almanack auf das Jahr 1498), welke met Bosch in verband gebracht werd 7!!), doet eveneens Reeuwichachtig aan.
Ook de kunstenaar, die de tekeningen voor de houtsneden van Rodoricus Zamorensis' Spiegel
des menschlichen Lebens (Augsburg, Günther Zainer, 1475) gemaakt heeft, hoort tot de omgeving van
Reeuwich. Men heeft wel eens gedacht, dat de tekenaar de Hausbuchmeister zelf was 73 ). Reeds is
erop gewezen, dat Bosch voorstellingen in de trant van een drietal der houtsneden kan hebben gekend 74 ).
Tot hen, die in Duitsland de invloed van Reeuwich ondergaan hebben, behoren Michael Wolgemut
(t 1519) en diens stiefzoon Wilhelm Pleydenwurff(t 1494) 75 ). Dezen hebben Schedels Liber Chronicarum
geïllustreerd, dat in 1493 door Anton Koberger te Neurenberg gedrukt werd 7e ). Daarin staat een houtsnede van het Paradijs met Adam en Eva, welke iemand terecht vergeleek met gedeelten uit het Paradijs
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van de Wellusttuin-tryptiek 77). Het lijkt intussen dat die houtsnede teruggaat op werk van Reeuwich.
Men vergelijke de engel en de naakten van het eerste mensenpaar met dezelfde figuren op Reeuwichs
kopergravure „Boccaccio de geschiedenis van Adam en Eva beschrijvende". Bosch hoeft derhalve niet
juist door de illustratie in het Liber Chronicarum geïnspireerd te zijn, toen hij bepaalde scènes voor zijn
Paradijs ontwierp.
Wij hebben dus kunnen constateren, dat men vele voorstellingen uit het werk van Reeuwich of
diens leerlingen met „passages" bij Jeroen vergelijken kan. Hoe moet men zich nu de verhouding
Bosch—Reeuwich denken?
Dat Reeuwich van Bosch afhankelijk is, kan men niet aannemen. De Huisboekmeester was
minstens 15 jaar ouder dan Van Aken, en toen Reeuwich reeds in Duitsland woonde (denkelijk al in
1462), was Bosch waarschijnlijk nog niet eens leerling. Uit dit laatste volgt, dat het heel onwaarschijnlijk
zou zijn dat Jeroen een leerling van Reeuwich was, toen deze nog in de Nederlanden verbleef. Niets
wijst er op, dat hij in Duitsland bij hem in de leer is geweest.
Van de kunstvoortbrengselen van Reeuwich en diens leerlingen, welke hier met Bosch in verband
gebracht zijn, kan deze de kopergravures en houtsneden gekend hebben, maar met de tekeningen in
het Hausbuch en de Ecce Homo te Speyer zal hij wel nooit contact hebben gehad. En of hij juist al die
incunabelen gezien heeft, is ook onzeker. Toch moet men aannemen, dat hij tekeningen, houtsneden en
kopergravures met dergelijke voorstellingen onder ogen gehad heeft, soms van de hand van Reeuwich
zelf, soms van kunstenaars, die de invloed van Reeuwich ondergaan hadden, of onder wier invloed
Reeuwich zelf stond. Dat deze van werk van andere kunstenaars gebruik gemaakt heeft, staat vast.
In het Huisboek bespeurt men soms herinneringen aan de Meester E. S. (f kort na 1467): er bestaat
bijv. een overeenkomst tussen minnend paar met fluitspelende nar (Sol-blad) en een gravure met
minnend paar en doedelzakspeler van de Duitser 7e), en diens grote Liebesgarten heeft Reeuwich in
het handschrift „verwerkt" 79). Een geleerde veronderstelt, dat de laatste gebruik heeft gemaakt van
enige kopergravures van Schongauer (ca 1445—1491), maar hij sluit de mogelijkheid niet uit, dat men
aan een gemeenschappelijk Nederlands voorbeeld denken moet ^).
Aan oudere Nederlanders heeft Reeuwich heel veel te danken gehad, vooral aan Utrechtse en
Zuidnederlandse miniaturisten. Dezelfde kunsthistoricus wijst op Utrechtse miniaturen, voornamelijk
randversieringen, in twee getijdenboeken (Berlijn Ά ) ; Cambridge **)) en een bijbel (Wenen e3 )). Het
opmerkelijkst zijn wel de voorbeelden uit het handschrift te Berlijn, dat tussen 1450 en 1475 ver
vaardigd is. Daaraan kan men toevoegen randversieringen uit een getijdenboek van de Meester van
Gysbrecht van Brederode uit ca 1450 84) en uit een getijdenboek van ca 1465 8 5 ).
Veel sterker is met dat al de verwantschap tussen werk van Reeuwich en pentekeningen in een
Utrechtse bijbel uit omstreeks 1425 β β ). Het merkwaardige is, dat illustraties uit dit handschrift ele
menten uit de kunst van Van Eyck bevatten, die ook Jeroen Bosch verwerkt heeft 8 7 ). Blijkbaar hebben
ca 1430 in Utrecht miniaturisten in de trant van Van Eyck gewerkt 8 e ). Tot de daarop volgende generatie
behoorde Reeuwich, die zelf onder invloed van de Vlaming stond, maar waarschijnlijk hadden zij in
de bisschopsstad nog andere leerlingen. Bosch nu, kan de invloed van beide generaties ondergaan
hebben, misschien doordat hij in Utrecht leerling is geweest89). Daar kan hij met het werk van
eo
Reeuwich en diens omgeving ) in contact gekomen zijn. Reeuwich zelf woonde toen reeds niet meer
in de domstad. Het blijkt echter, dat hij na zijn vertrek naar Duitsland niet alle banden met de Neder
landen verbroken heeft, getuige de door hem gedrukte vertaling van de Peregrinationes in het Middel
nederlands (Mentz 1488).
Bosch bleef zich voor het oeuvre van Reeuwich en diens kring interesseren en heeft er meermalen
gebruik van gemaakt. De gedachte dringt zich aan ons op, dat de beide kunstenaars elkaar persoonlijk
gekend kunnen hebben.
Jeroen heeft waarschijnlijk niet alleen in Utrecht, maar ook in de Zuidelijke Nederlanden kennis
gemaakt met de kunst, waaruit die van Reeuwich mede voortgekomen is β1 ). Aan deze Noord- en Zuid
nederlandse prae-Reeuwichse kunstvoortbrengselen kan Bosch dus ook Reeuwichachtige elementen
ontleend hebben.
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NOTEN
*) Dit deed Emstotto Graf zu Solms-Laubach in Städel-Jahrbuch IX, biz. 13 vlgg. Vgl. M. D. Henkel in
M.B. К. 1937, biz. 163 vlgg.
·) Städel-Jahrbuch IX, biz. 15. Zie voor Jean le Tavernier: Bosch, blz. 265, noot 28.
») Städel-Jahrbuch IX, blz. 96.
*) De meeste zijn gereproduceerd in M. Lehrs. Der Meister des Amsterdamer Kabinets. Berlin etc. 1893/94.
») Rep.: Städel-Jahrbuch IX, blz. 16; M.B.K. 1937, blz. 174. Afb. 71.
·) Rep.: Naumann; Schramm XVI, afb. 299 vlgg. Solms houdt het voor mogelijk, dat een leerling de houtsneden
vervaardigd heeft naar gravures van Reeuwich en dateert het boek 1480—1482 {Städel-Jahrbuch IX, blz. 41, 42 en 44).
') Rep.: Bossert und Storck; minder goed: A. Essenwein. Mittelalterliches Hausbuch. Bilderhandschrift des
15. Jahrhunderts etc. Frankfurt am Main 1887. Volgens Solms werkte hij er van ca 1462 tot ca 1482 aan {StädelJahrbuch IX, blz. 47).
e
) Bemardus von Breydenbach. Sanctarum peregrinationum in montem Syon etc. Moguntina, per Erhardum
reüwich de Traiecto inferiori impressum, 1486. ík zag behalve het Latijnse origineel ook de Duitse en Nederlandse vertalingen: Die heyligen reyszen gen Jherusalem etc. Meyntz, Erhart rewich von Uttricht, 1486; Die heylighe
bevarden tot dat heylighe graffi in iherusalem. Mentz, Eerhaert rewich van utrecht, 1488. Het gezicht op Venetië zou
echter misschien niet door hem getekend zijn. Zie Hans Tietze und E. Tietze-Conrat. The artist of the 1486 view of
Venice. Gazette des Beaux-Arts 1943, deel 1, blz. 83 vlgg.
·) Städel-Jahrbuch IX, blz. 95. Rep.: Schramm XIV, afb. 38.
10
) Städel-Jahrbuch IX, blz. 77. Rep.: Schramm XIV, afb. 189 vlgg.
" ) Städel-Jahrbuch IX, blz. 41, 42 en 44. Rep.: Schramm XVI, afb.lO vlgg. Schramm noemt het boek, dat
niet meer volledig is: Deutscher Almanack 1483.
») Rep.: Städel-Jahrbuch IX, blz. 23 vlgg.
" ) Idem, blz. 49 vlgg. I4 ) Idem, blz. 44 vlgg. " ) Idem, o.a. blz. 14 en 94.
le
) Zie ook Bosch, blz. 244, waar tevens invloed mogelijk geacht wordt van miniaturen uit handschriften van
Augustinus' Civitas Dei. Afbb. 73, 74 en 76.
") Rep.: Lehrs, nr 32. ") Rep.: Lehrs, nr 8. " ) Combe, blz. 20.
so
) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 63 H. " ) Rep.: Friedländer II, Tafel XLI.
" ) Rep.: Friedländer I, Tafel LIV. " ) Rep.: Schramm XV, afb. 22. Afb. 81.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 72, a; 73. Afb. 70. " ) Zie blz. 213. Afb. 51. »·) Rep.: Schramm XV, afb. 23.
") Duidelijke rep.: Baldass, nr 93 en 99; Tolnay, pi. 82.
ae
) Rep.: Schramm XVI, afb. 464. Afb. 88. ae) Rep.: Tolnay, pi. 33. Afb. 86.
80
) Rep.: Bossert und Storck, Tafel 12, Afb. 67. a l ) Rep.: idem. Tafel 16. Afb. 78.
»·) Afb. 12. Blz. 44. »9) Afbb. 66 en 67. Blz. 16, noot 66.
a4
) Rep.: Bossert und Storck, Tafel 14. Afb. 90. " ) Afb. 11. Blz. 109.
" ) Rep.: Bossert und Storck, Tafel 18. »') Rep.: Tolnay, pi. 99, a.
") Rep.: Bossert und Storck, Tafel 30. Afb. 112. 39) Rep.: Tolnay, pi. 103, b. Afb. 29.
40
) Rep.: Bossert und Storck, Tafel 31. Afb. 113. " ) Afb. 56. Blz. 228.
«) Solms in Städel-Jahrbuch IX, blz. 34.
" ) Rep.: H. Th. Bossert. Das Kreuzigungsbild des sogenannten Meisters des Hausbuches in den Sammlungen der
Stadt Freiburg im Breisgau. Freiburg im Breisgau z. j . (Sonderabdruck van H. Th. Bossert. Heinrich Lang und der
Hausbuchmeister, uit het tijdschrift Schauinsland, 37 Jahrlauf), afb. 13. Solms verwijst naar een verkeerde rep. {StädelJahrbuch VII/VIII, blz. 228, afb. 186). De overige delen van het altaar vertonen weinig Boschachtige elementen (rep.:
H. Th. Bossert. Das Kreuzigungsbild enz.; Städel-Jahrbuch VII/VIII, blz. 228, afb. 186 = Opstanding van Christus,
Frankfort; Städel-Jahrbuch IX, blz. 13 vlgg., afb. 16 = Heilig Avondmaal, Berlijn).
" ) Rep.: Städel-Jahrbuch VII/VIII, blz. 236, afb. 196.
" ) Solms in Städel-Jahrbuch IX, blz. 34. " ) Zie blz. 256.
*') Blz. 47, noot 74. " ) Blz. 47, noot 72.
" ) Vgl. Naumann, nr 111 met trosdragers op bouwval Lissabons drieluik.
··) Blz. 115. " ) Blz. 150. ") Blz. 155. " ) Blz. 158, noot 58. " ) Blz. 165.
" ) Rep.: Lehrs, afb. 59, 60 en 61. " ) Rep.: Tolnay, pi. 103, b. Afb. 29.
" ) Combe, blz. 59, noot 58. Rep.: Lehrs, nr 17 en 18.
·•) Combe, blz. 20, noot 60. Rep.: Lehrs, nr 12.
··) Solms in Städel-Jahrbuch IX, blz. 34. Rep.:β 1idem, afb. 49.
M
•0) Rep.: Bossert und Storck, Tafel 6 en 10.
) Rep.: Schramm V.
) Idem.
•Ό Städel-Jahrbuch IX, blz. 41. " ) Rep.: Schramm V, afb. 206. Afb. 123.
" ) Zie blz. 93. Afb. 18. ·') Rep.: Schramm V, afb. 291. Afb. 64.
·') Zie blz. 16, noot 66. Afb. 66. e8) Rep.: Schramm V, afb. 146 en 221.
··) Baldass, blz. 84. ' 0 ) Rep.: Tolnay, pi. 98, b.
" ) Combe, blz. 58, noot 49. Rep.: Schramm V, afb. 49. Combes opgave is foutief.
'") Combe, blz. 62, noot 89; blz. 99. Rep.: Combe, blz. 35; Schramm V, afb. 449.
" ) Zie Wackernagel. Ein Holzschnittzyklus des Hausbuchmeistersl Zeitschrift des deutschen Vereins für Buchwesen
und Schrifttum 1919, blz. 79 vlgg.
' 4 ) Zie blz. 93. Afbb. 18, 121, 124 en 125. '·) Zie o.a. Städel-Jahrbuch IX, blz. 14, 69 en 74.
" ) Rep. van de houtsneden in Schramm Х П. " ) Zie blz. 257. Afbb. 70 en 72.
'*) Rep.: Geisberg, Tafel 150. Afb. 68. Reeuwich staat dichter bij Bosch dan de Meester E. S. Het onderwerp
komt ook ná Reeuwich voor: H. Rademacher-Chorus. Zwei unbekannte Kabinettscheiben aus dem Kreis des Hausbuchmeisters. Pantheon 1941, afb. op blz. 13. Het is verwant aan dat van een Zuidnederlandse miniatuur van Loyset
Liédet of uit diens atelier (rep.: Martin et Lauer, pi. LXII) en aan scènes in de beide Minnetuinen van de Meester
der Hoven van Minne (rep.: I. Schüler. Der Meister der Uebesgärten. Amsterdam-Leipzig, afb. 1 en 2, vgl. afb. 77),
waarop invloeden van Van Eyck te bespeuren zijn.
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'·) Zie biz. 228. ) Solms in Städel-Jahrbuch IX, biz. 44 vlg. 81) Rep.: idem, biz. 18 vlgg.
) Idem, biz. 18. Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 151, 232 en 233.
β3
) Städel-Jahrbuch IX, biz. 18. Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 92, 93, 115/117 en 231.
e4
) Rep.: Livre d'Heures de Gysbrecht de Brederode, évêque élu d'Utrecht. Introduction J. Brassinne. Bruxelles
z.j., pi. 35. De vele karikaturale koppen en de twee mannen, die naar een bolvormig voorwerp happen, doen Boschachtig aan. Zie Bosch, blz. 127, 142 en 182. Het omstreeks 1460 door dezelfde kunstenaar verluchte Horarium van
Yslande de Lalaing bevat een Oordeelsdag, waarvan het Helletafreel zeker in de smaak van Jeroen gevallen zal zijn,
zo hij het gezien heeft. Rep.: Kunstgeschiedenis, blz. 61.
" ) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 192, В en C. Het volledige handschrift raadpleegde ik in de Bibliothèque'
Nationale te Parijs. Voor vergelijking komt ook in aanmerking de boogschutter op fol. 31, die Reeuwichachtig is
en tevens Jeroen preludeert. Zie blz. 27, noot 32.
ββ
) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 63, A en E. Zie over deze zgn. Bijbel van Lochorst: Byvanck, blz. 146
en pi. LH; Hoogewerff I, blz. 417 vlgg.
*') Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 63, В en H; 64, B.
•·)
Zie hierover ook Byvanck, blz. 63 vlgg. ··) Zie blz. 269.
,0
) Op een Utrechtse miniatuur uit 1468 (?; rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 52) schept God Eva uit Adam.
De afbeelding lijkt veel op die van Reeuwich en Bosch (zie blz. 239), maar de laatste twee staan dichter bij elkaar.
De wijze van voorstellen was blijkbaar te Utrecht niet tot Reeuwich beperkt. Verder vertoont een bladzij uit een
Nederlands getijdenboek van ca 1470 (Utrechts?) twee naakte vrouwen en een voorstelling van Judas die Jezus kust
in Gethsemané (rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 53). Ook deze miniaturen sluiten zich nauw bij de kunst van
Reeuwich aan. Men vergelijke de laatste met Reeuwichs voorstelling van hetzelfde onderwerp (rep.: Lehrs, nr 12).
• l ) Zie blz. 269.
ea
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BOSCH

M

EN I L L U S T R A T I E S

BU AUGUSTINUS' CIVITAS

DEI

dat de miniaturen met de voorstelling „Les deux Cités avec les Vertus
et les Vices" uit handschriften van La Cité de Dieu de Saint Augustin, verwant zijn aan het grote
rond op Bosch' Tafel der Zeven Hoofdzonden ^). Er zijn echter nog andere illustraties in manuscripten
van het bedoelde boek, die doen denken aan werk van de schilder, zodat het waarschijnlijk is, dat
Jeroen één of meer handschriften gekend heeft.
Wel is het een feit dat Jeroen tot het Sterfbed van de Vrek 2 ) in hoofdzaak geïnspireerd werd door
een voorstelling in de trant van een Duitse miniatuur uit het tweede kwart der 15de eeuw, waarop
men de motieven van stervende man, dood, engel, duivel, geldkist en wapenen aantreft 3 ); maar hij
kan daarbij tevens herinneringen verwerkt hebben niet alleen aan een miniatuur uit de Miracles de
Notre Dame 4) en aan een houtsnede uit de Ars Moriendis), die beide stervenden tonen met een gewijde
kaars in de hand, maar ook aan miniaturen welke de levensboom weergeven, uit handschriften van het
genoemde werk van Augustinus β) en aan een houtsnede met dezelfde voorstelling uit een in 1486 te
Abbeville gedrukte incunabel van IM Cité de Dieu '). Op het schilderijtje ziet men o.m. een stervende
man, een engel, een duivel met geldzak en de Dood met lange pijl. De illustraties vertonen een engel,
een duivel met geld en de Dood met een lang wapen. Wel ligt de vege mens hier niet te bed, maar
zijn leven wordt ook hier bedreigd, nl. door de Dood en de draken van Dag en Nacht, die de boom
waarop hij zit, doorknagen.
Die verluchtingen doen in mindere mate, maar toch ook enigszins, denken aan het door een engel
en een duivel geflankeerde paar op Bosch' Hooiwagen 8 ). Evenals dit tweetal zit de mens in de boom
hoog verheven. Een engel en een duivel trachten in beide gevallen invloed uit te oefenen.
De miniatuurfragmenten uit een Parijs handschrift van La Cité de Dieu van omstreeks 1480,
voorstellende de Schepping van Eva 9 ), het geven van de appel aan Eva 10) en de Uitdrijving uit het
Paradijs u ) herinneren aan de overeenkomstige voorstellingen op het linkerluik van Bosch' Hooiwagentryptiek. Naar aanleiding van dit paneel is opgemerkt, dat men de harmonische en zeer slanke vormen
van Adam en Eva, die verschillen van de voorstellingen na Van Eyck, zou kunnen verklaren door
invloed aan te nemen van miniaturen uit het begin der 15de eeuw, bijv. van de Adam en Eva, die uit
het Paradijs verjaagd worden, in de Très riches Heures van Chantilly 12 ). De verwantschap blijkt echter
niet groot. De wijze van voorstelling wijkt geheel af. Veel dichter staat het luik bij de afbeeldingen
uit het handschrift van La Cité de Dieu en van de oudste gravure van Reeuwich: „Boccaccio de geschiedenis van Adam en Eva beschrijvende" 13 ).
De eerstgenoemde miniatuur uit het Parijse handschrift hangt nauw samen met de schepping van
Eva uit Adam in het Paradijs van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen 14 ).
Wel is het grote rond op Bosch' Tafel der Zeven Hoofdzonden verwant aan verluchtingen van
La Cité de Dieu, maar heel duidelijk is ook de overeenkomst tussen de compositie van de gehele Tafel15)
en die van een „Laster- und Tugendtafel", een houtsnede, welke waarschijnlijk omstreeks 1490 in
Franken ontstaan is l e ). Ook hier zijn de hoofdzonden in cirkelvorm geplaatst. In het hart van de
cirkel zit God. Buiten het grote rond, in de hoeken, zijn vier kleine rondjes aangebracht, waarvan
één ook het Laatste Oordeel weergeeft. Jeroens schilderij is ouder, maar het is heel wel mogelijk, dat
dergelijke houtsneden ook vóór 1490 verbreid werden.
EN HEEFT ER OP GEWEZEN,

NOTEN
1

) Tolnay, blz. 18. Rep.: De Laborde, pi. LXX (ca 1475 = afb. 83) en LXXIV (ca 1478), beide uit Tours. De
invloed, die Combe (blz. 10 en 56, noot 19) wil constateren van houtsneden uit het Buoch der kunnst, dar durch der
weltlich mensch mag geystlich werden (Augsburg, Johann Bämler, 1477; rep.: Schramm III, afb. 571 vlgg., de opgave
bij Combe is foutief), o.a. van een rond waarin de zonden in sectoren afgebeeld zijn, lijkt weinig overtuigend.
2
) Rep.: Tolnay, pi. 20. Afb. 58.
a
) Guy de Tervarent. The origin of one of Jérôme Bosch's pictures. Message. Belgian Review. January 1945,
blz. 44; rep.: blz. 45 en in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 1942, bij blz. 101 (F. Saxl. A spiritual encyclopedia of the later Middle Ages). Afb. 59.
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<) Zie biz. 262. noot 14. Afb. 60. 5) Zie blz. 256. Afb. 63.
«) Rep.: De Laborde, pi. XXV, a (A 0 1466, Vlaams, zie De Laborde I, blz. 182, nr 49) en b (A 0 ca 1410, Vlaams,
zie De Laborde I, blz. 178, nr 30). Afb. 61.
') Rep.: De Laborde, pi. CXXXVII.
") Zie Bosch, blz. 241 en 16, noot 66. A/b. 66. Volgens de middeleeuwer heeft ieder mens behalve zijn beschermengel een speciale duivel, die hem tot het kwade tracht te brengen (vrb.: Verdeyen en Endepols II, blz. 25). Ten onrechte
ziet Michel in de duivel „une Renommée qui sonne la victoire" (Michel V, 1, blz. 259). Deze mening is wel ontleend
aan Justi. Miscehaneen II, blz. 79: „eine wunderliche Fama, deren Nase sich zur Trompete entwickelt hat".
») Rep.: De Laborde, pi. CXVIII. Afb. 76.
10
) Rep.: Idem, pi. CXIX. Afb. 74. " ) Rep.: Idem, pi. CXX. Afb. 73.
12
) Tolnay, blz. 63, noot 61. Baldass (blz. 24) constateert ook overeenkomst „in der graziösen Bildung der Figuren
und dem erzählenden Ton der einzelnen Szenen". Bedoeld wordt het Getijdenboek dat thans in het Musée Condé
te Chantilly berust. De drie gebroeders Van Limburg illustreerden het voor de hertog Jean de Berry. Toen deze 15 Juni
1416 stierf, was het nog niet geheel af. Eerst in 1485 werd het door Jean Colombe van Bourges voltooid. De bedoelde
miniatuur is van de hand der gebroeders Van Limburg. Rep.: P. Durrieu. Les très riches heures de Jean de France.
Duc de Berry. Paris 1904, pi. XVIII.
13
) Zie blz. 239. Afb. 71.
14
) Afb. 75. Voor de volledigheid wordt hier nog verwezen naar een satire op een speelman in een handschrift van La Cité de Dieu: Bosch, blz. 155, noot 32. Men vergelijke ook de beer in de boom op afb. 76 met de beer,
die een boom omklemt op de achtergrond van Jeroens Johannes de Doper (duidelijke rep.: Baldass, nr 67) en het
dier in de boom op de achtergrond van het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek (rep.: Combe, nr 94).
" ) Rep.: Tolnay, pi. 3. Afb. 84.
le
) Rep.: Emil Major. Holzschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in der äff. Kunstsammlung zu Basel. Strassburg
1908, afb. 17 {Einblattdrucke des XV Jahrhunderts, nr XI). Aß. 85.
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BOSCH

ONDERGAAN?

van alles wat men aan invloeden op Bosch heeft menen te constateren,
is langzamerhand noodzakelijk geworden. Want de omvang van deze invloeden, waarvan verscheidene onaanvaardbaar zijn, neemt zulke ontstellende afmetingen aan, dat, ter oriëntatie van de
„snoeier", een gedetailleerd overzicht geboden is.
Wanneer eigen bevindingen gevoegd worden bij de veronderstellingen van anderen, krijgt de
lezer een reeks gegevens, welke zich het best laten rangschikken onder de volgende rubrieken: wat
Jeroen zag, las en hoorde.
Wat heeft hij gezien en in zijn scheppingen verwerkt?
Laten we eerst stilstaan bij wat hem getroffen kan hebben op het gebied der beeldende kunst, en
achtereenvolgens onze aandacht schenken aan panelen en muurschilderingen, tekeningen, kopergravures en houtsneden, alle geordend naar de landen waarin zij ontstonden, en vervolgens aan miniaturen, beeldhouwwerk en beeldsnijwerk, drie groepen, waarbij het niet steeds zin heeft om van het
land van herkomst te spreken, omdat de wijze van behandelen van sommige motieven algemeen Westeuropees is. Zo veel mogelijk zal hierbij de chronologische volgorde bewaard worden.
De s c h i l d e r ij e n en m u u r s c h i l d e r i n g e n komen dus eerst.
Het wordt algemeen aangenomen dat Bosch schilderijen gezien heeft in de stijl van de voorgangers
van Jan van Eyck, een stijl uit het einde der 14de en het begin der 15de eeuw, die in Duitschland bekend
staat onder de naam van „weicher Stil" ^.
Invloed ervan zag men in de Christusfiguur in het middelste rondje van de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475)2), in de musicerende Engelen op een der buitenste rondjes van hetzelfde paneel s ) en in
de Kruisdraging te Wenen met de twee rijen mensen boven elkaar(kort na 1480) *). Ook constateerde men
haar op de Kruisiging in de collectie Franchomme (ca 1480) 5 ). Hierbij werd gedacht aan rechtstreekse
beïnvloeding door een fresco met hetzelfde onderwerp (A0 1444) in de St-Jan te 's-Hertogenbosch.
Ook Jeroens compositiestijl van levensgrote of bijna levensgrote figuren te halver lijve voorgesteld,
die misschien met de Doornenkroning te Antwerpen begint (ca 1485), kan gevormd zijn door het zien
van schilderijen, welke aan die van Van Eyck voorafgaan, in de trant van de wel aan Jan Maelwel
toegeschreven Pietà in het Louvre a ).
Iemand vindt dat het o.a. in de Wellusttuin (na 1500) voorkomende manstype met het ronde
gelaat, waarvan de uitdrukking enigszins onnozel en verwonderd aandoet, verwant is aan typen uit
de Nederlands-Bourgondische en Boheemse schilderkunst van de laatste jaren der 14de eeuw 7 ).
Verder vergelijkt een ander het tafereeltje van de Heilige Jozef, die op het linkerluik van de Aanbidding der Koningen in het Prado (na 1500) een doek bij het vuur droogt, met de boerse Jozef op de
Vlucht naar Egypte van Melchior Broederlam in het Museum te Dijon en op een Aanbidding van
Meester Francke, welke door de Nederlands-Bourgondische school beïnvloed is 8 ). Vooral de laatste
heeft veel met die van Bosch gemeen.
Heeft Jeroen werk van Broederlam of van hen, wier kunst op de zijne terugging, gekend? Reeds
is meegedeeld, dat de schilddrager en de vrouw op de rat op het Lissabonse drieluik (ca 1495) een
compositie vertonen, welke doet denken aan die van de vluchtende Maria met Jezus, Jozef en ezel
op Melchiors paneel 9 ). In een Nederlands getijdenboek, dat voorafgegaan wordt door een kalender
van het bisdom Utrecht en uit ca 1440 dateert (Utrechts werk?), geeft een miniatuur dezelfde voorstelling,
kennelijk verwant aan de kunst van Broederlam 10 ).
Bekendheid met de Nederlands-Bourgondische hofkunst of met het werk van hen, die haar invloed
ondergingen, werd nog elders ontdekt. Men wees er nl. op, dat het staande paar in de tent op de Luxuria
van de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) verwant is aan figuren op het jachtfeest, dat zich in
het slot van Versailles bevindt, en op een origineel teruggaat, dat in de omgeving der gebroeders van
Limburg ontstaan is 11 ). Toch is het paar alleen verwant in kleding en houding. De reproductie van
dit schilderij vertoont ons een figuur met een gewaad, hetwelk aan dat van de Morenkoning op Bosch'
Aanbidding te Philadelphia (kort na 1475) doet denken 12 ).
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Op de mogelijkheid van beïnvloeding door een ander schilderij uit dezelfde omgeving, of van een
ermee samenhangend werk, is reeds gewezen 13). Bedoeld schilderij ontstond omstreeks 1410 en geeft
voorstellingen uit het leven van St Antonius. Enkele fragmenten doen denken aan taferelen op het
Lissabonse drieluik.
Ook een schilderij uit iets later tijd, maar waarvan de stijl nog nauw verwant is aan die van de
Nederlands-Bourgondische school, is in verband gebracht met Van Aken. Men heeft gewezen op de
samenhang tussen diens Johannes op Patmos (kort voor 1490) en de Apostel Johannes van een uit
Diest afkomstig Laatste Oordeel, dat Zuidnederlands werk is 1*). De gelijkenis aan het toeval toeschrijven is onjuist15). Jeroen heeft dit schilderij zeker gekend. Ook sommige naakten van zaligen en
verdoemden lijken op personen in de Tuin van de Wellust (na 1500). Zo heeft de uit haar graf verrijzende vrouw veel van de man, die aan een dennenappel zuigt 1β ). De spitse handen, welke Bosch
zo graag schildert, vinden op het paneel uit Diest prototypen17).
Verder acht iemand het mogelijk, dat de Passie uit Roermond, die omstreeks 1435 door een
Geldersman vervaardigd heet, Bosch rechtstreeks beïnvloed heeft, vóór hij de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) ging schilderen18). Niets bewijst echter, dat Van Aken de invloed juist van dit paneel
zou ondergaan hebben.
Sommigen constateerden verwantschap tussen Bosch en de schilder van het Laatste Oordeel en
de Kruisiging, die uit de Ermitage naar het MetropoUtan Museum te New York verhuisd zijn 1 β ).
Men heeft deze panelen wel toegeschreven aan Hubert van Eyck 2 0 ), aan Jan van Eyck21), aan een
Hollandse navolger der Van Eycks 22) en aan de Gentenaar Lieven van den CUte (ca 1410) 2 S ). Een
onderzoeker ging zelfs zo ver, met aan te nemen, dat het helletafereel Bosch rechtstreeks beïnvloed
heeft24). Dergelijke voorstellingen hebben echter meer vóór Jeroen bestaan. Men denke aan het Laatste
Oordeel van Petrus Christus (A0 1452) te Berlijn 25). Voor zover valt na te gaan, wordt geen van de
figuren op de beide panelen in Van Akens oeuvre teruggevonden.
Zeker heeft Bosch werken van Van Eyck of zijn navolgers gezien en er elementen voor zijn kunst
aan ontleend. De interieurs op drie taferelen van de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) herinneren
aan het Amolfini-schilderij 2e ). De genre-taferelen van de Tafel zouden onder invloed kunnen staan
van Jan of diens epigonen 27). De kostuums van sommige figuren, bijv. van de valkdragende edelman
op de Avaritia en de minnende paren op de Luxuria doen denken aan kostuums van 142028). De hoed
met de platijnen van het Arnolfini-schilderij komt terug op de Ira van de Tafel28) en op een allegorische
hekeling van pretmakers (ca 1490) 30). De baret van de aanzienlijke jonge vrouw op het middenpaneel
van het Lissabonse drieluik (ca 1495) herinnert aan het hoofdtooisel der Sibylle van Erythrea op het
Lam Gods ^) en het kostuum van de "appelkoning" op hetzelfde schilderij en van de edelman, die
bij paus en keizer achter de Hooiwagen (ca 1490) rijdt, vindt men ook ongeveer op een aan Jan van Eyck
toegeschreven tekening van een hertog **).
Deden verschillende op de Doomenkroning in het Escoriaal (ca 1495) met zorg uitgevoerde bijzonderheden, een medaille, knopen, de staf met kristallen bol, waarin een figuurtje weerspiegeld is,
iemand al aan Jan denken 33), verscheidenen nemen aan, dat de Maria met het Kind op de Aanbidding
in het Prado (na 1500) geïnspireerd is door de Madonna met de kanseher Rolin M). Ook de Heihge
Maagd van Bosch' Johannes op Patmos (kort voor 1490) vergeleek een kenner met Maria's van Van
Eyck 35). Dezelfde geleerde acht stadsgezichten als die van de Ecce Homo te Frankfort (kort voor 1480)
en de Sint Bavo te Wenen (ca 1500) moeilijk denkbaar zonder het uïtkijkje uit het venster op de buitenzijden van het Lam Gods 3e ). Maar, voegt hij er aan toe, ook het Mérode-altaar van de Meester van
Flémalle (zie beneden) heeft dit motief. Volgens hem is het landschap bij Jeroen verwant aan dat op
het altaarstuk te Gent en de Madonna van Rolin a7 ).
Indien wij, al zoekende naar aanrakingspunten, verder de 15de eeuw ingaan, en voorlopig nog
even in het Zuiden blijven, is het de Meester van Flémalle, die onze aandacht verlangt38).
Verschillende geleerden noemen zijn voorliefde voor sterke karakteristiek en fantastisch gecostumeerde gestalten 39). Men denkt dan wel allereerst aan de sterk sprekende gezichten op zijn Huweüjk
van de Heiüge Maagd in het Prado. Karikaturale koppen, o.a. op dit schilderij, brachten iemand tot
de vraag of Bosch' Ecce Homo te Frankfort (kort voor 1480) onder invloed zou staan van een verdwenen schilderij van de meester 40).
Dezelfde geleerde achtte techniek en stijl van de Keisnijding (kort na 1475) verwant aan die van
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genoemd Huwelijk а ) . Een ander vond de interieurs op enige taferelen van de Tafel der Zeven Hoofd
zonden (ca 1475) niet alleen Van Eyck-achtig, maar ook van een type, dat een Annunciatie van de
Meester van Flémalle te zien geeft, waarmee hij wel die van het middenpaneel van het Mérode-altaar
bedoelen zal. Ook ziet men Bosch in zijn Sterfbed van de Vrek (ca 1485) teruggrijpen naar een compositietype, dat de anonymus in het altaarstuk van Von Werl toegepast heeft: een soort voortoneel
geeft via een boog toegang tot een nauw en diep vertrek 42 ).
Men meent dat de compositie van drie Aanbiddingen van Bosch (Philadelphia, kort na 1475;
Anderlecht, waarschijnlijk kopie, origineel uit ca 1490; Prado, na 1500) invloed verraadt van het bij
de meester of in diens omgeving ontstane schema van de Aanbidding voor de vervallen hut 4 a ). Het
schema van de Aanbidding in het Prado en sommige bijzonderheden in het landschap ervan deden
aan de Geboorte van Christus in het Museum van Dijon denken 41 ). Het gevolg van een der koningen
in de deuropening van de hut vond een geleerde verwant aan figuren op het Huwelijk van Maria in
het Prado 46 ). De opstelling van de menigte op het middenpaneel van het Julia-altaar (ca 1485) trof
hem ook als Flémalle-achtig 4 e ). Het motief van het uitkijkje door een venster signaleerde hij eveneens
op de rechtervleugel van het Mérode-altaar 4 7 ).
Uit bovenstaande opsommingen blijkt wel, dat de mening, als zou Bosch pas na 1500 het voorbeeld
van Jan van Eyck en de Meester van Flémalle gezocht hebben 48 ), door velen niet aanvaard wordt.
Van Aken zou ook schilderijen van Rogier van der Weyden gekend hebben 4e ). Zo zou de Aanbidding der Drie Koningen, welke uit de collectie van Fr. Lippmann in het Metropolitan Museum
geraakte, de monumentale schikking hebben, die ook Rogier gebruikt 60 ). Iemand geloofde dat de
Christus op de Kruisiging uit de verzameling Franchomme (ca 1480) invloed van Rogier verraadt 51 ).
Later verwierp hij deze hypothese 52) en ook een ander wilde er niets van weten 63 ), maar een derde
aanvaardde haar Μ ) . Een vierde voegde aan de figuur van Christus nog die van Maria toe 6 5 ). Men
constateerde verder dat, evenals de Meester van Flémalle, ook Rogier het compositieschema van het
Sterfbed van de Vrek (ca 1485) gebruikt heeft 6 e ).
Weer een ander bracht de stijl van de Kruisdraging in het Escoriaal (ca 1485) in verband met die
van de Brabantse meester 57 ). Het spijkerblok dat Christus draagt, heeft ook Rogier geschilderd 68 ),
maar dit zegt weinig, omdat het motief ook elders, o.a. op de Passie uit Roermond, die waarschijnlijk
ca 1435 door een Geldersman vervaardigd is 69 ), op miniaturen, en in stichtelijke lectuur voorkomt eo ).
Ook het middenpaneel van het altaarstuk met de Heilige Julia (ca 1485) zou stijleigenaardigheden
van Rogier vertonen β 1 ). Men vindt tevens de figuren van Christus en Maria op de Bruiloft te Kana
(ca 1480) en de blauwe engel op Bosch' Johannes op Patmos (kort voor 1490) Rogier-achtig ^2) en de
compositie van de rechtervleugel van de Aanbidding te Anderlecht (ca 1490) doet dan denken aan die
van het Bladelin-altaar te Berlijn e s ) . Invloed wordt ook aangenomen op de Doomenkroning in de
National Gallery (ca 1495) en die in het Escoriaal (ca 1495) M ) .
Een kenner verwierp de mening van drie vakgenoten № ), dat de grote figuren op het drieluik van
de Aanbidding in het Prado (na 1500) de stijl van Van der Weyden vertonen β β ), maar een van de drie
bleef bij zijn hypothese en voegde er aan toe, dat ook de achtergronden van het tryptichon hem aan
de Brabander herinnerden " ) , evenals het landschap van de zogenaamde Verloren Zoon (na 1500) β β ) .
Zo ver gaat hij in het zoeken naar banden tussen Bosch en de schilder, dat hij de genretaferelen op de
Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) niet alleen in verband brengt met werken van Jan van Eyck,
maar ook met een verdwenen genrestukje van Rogier β β ).
Het is waarschijnlijk, dat Van Aken het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts kende, toen hij zijn
Bruiloft te Kana (ca 1480) schilderde , 0 ) . Zijn Aards Paradijs en Opvaart naar het Hemelse Paradijs
(beide kort na 1480) zijn kennelijk geïnspireerd door diens Weg naar de Hemel in het Museum te
Rijssel 71). Minder duidelijk is de verwantschap tussen de twee helletaferelen, die bij het bovengenoemde
tweetal horen n), en de Hellevaart der Verdoemden in het Louvre 73 ). Misschien waren de beide laatstgenoemde panelen van Bouts de vleugels van het Laatste Oordeel-tryptichon, dat hij voor het stadhuis
te Leuven geschilderd heeft, en waarvan het middenpaneel in elk geval verloren gegaan is 74 ). Iemand
stelt de hypothese dat Du Hameel, die in 1495 stadsarchitect van Leuven werd, Bosch op deze tryptiek
gewezen heeft, toen Philips de Schone hem de bestelling voor een Laatste Oordeel deed (1504) 76 ),
maar toen kende Van Aken, blijkens het bovenstaande, het schilderij reeds.
Een Duitser vond in de Kruisdraging in het Escoriaal (ca 1485) 7e) en in de grote figuren op de
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Aanbidding in het Prado (na 1500) " ) iets dat behalve aan de stijl van Rogier ook aan die van Bouts
deed denken. Een Belg nam invloed van Bouts aan op de Johannes van de Kruisiging in de collectie
Franchomme (ca 1480) 7 e ) . Een Amerikaan schreef van de Christus op de Christus voor Pilatus in het
Museum te Princeton (een kopie? origineel ontstond misschien na 1500 7 9 )): „the type straight from
Dirk Bouts" β 0 ) .
Het werk van Hugo van der Goes 8 1 ) levert weinig bijzonders voor ons op. Het type van de kaalkop,
die op de Kruisdraging in het Escoriaal (ca 1485) Christus slaat, komt ook bij de Gentse schilder voor,
maar men vindt het eveneens bij de Meester van Flémalle en in de Hollandse kring van Albert van
Ouwater **). Belangrijker is, dat de herder met staf op Bosch' Geboorte te Keulen (ca 1485) verwant
heet aan de herders op het Portinari-altaar bij iemand, die toch geen invloed van Hugo aanneemt 83 ).
Verwantschap aan de stijl van Memlinc 8*), welke de een meende te kunnen bespeuren in de Maria
met Jezus op de Aanbidding in het Prado (na 1500) 85 ), is volgens een ander niet aanwezig 8e ). Een
derde meende de monumentale schikking van de vroege Aanbidding, welke uit de collectie Fr. Lippmann
in het Metropolitan Museum terecht kwam, terug te kunnen vinden niet alleen bij Rogier, maar ook
bij Memlinc θ 7 ) .
Een Spanjaard wees er op, dat de houding van Christophorus op een door hem aan Bosch toe
geschreven schilderij, dat echter een kopie of het werk van een imitator is, overeenstemming met die
van de Christusdrager op een paneel van de Meester van Frankfort vertoont 8 8 ).
Als laatste schilder in het Zuiden komt Quentin Massys ter sprake 8 9 ). Men vergeleek het gelaat
van Christus op zijn Graflegging in het Museum te Antwerpen (1511) met dat van de Heiland op
Jeroens Doornenkroning in het Escoriaal en nam invloed aan van Massys op Van Aken " J . Iemand
voegde er aan toe, dat het gelaat ook lijkt op dat van Johannes de Doper op de rechtervleugel van
hetzelfde tryptichon β 1 ). Maar het paneel uit Spanje dateert waarschijnlijk uit het einde der 15de eeuw.
Een ander denkt zich de afhankelijkheid dan ook omgekeerd e 2 ).
Wenden wij ons nu naar het Noorden.
Men veronderstelt dat Bosch' voorliefde voor fantastisch gecostumeerde figuren, zoals op zijn
Ecce Homo te Frankfort (kort voor 1480) o.a. terug kan gaan op werk van Albert van Ouwater 9 3 ) .
Maar de verwantschap is al zeer gering.
Treffender is deze tussen Van Aken en een mogelijke leerling van Albert, ni. Geertgen tot St Jans 9 4 ).
Omdat deze jonger was dan Jeroen, gelooft iemand niet aan de afhankelijkheid van de laatste 9 Б ),
maar anderen achten haar toch mogelijk.
Men vindt dat de donators op de Kruisiging van de collectie Franchomme (ca 1480) en de Bruiloft
te Kana (ca 1480) dezelfde uitdrukking van geconcentreerde, naar binnen gerichte aandacht vertonen
als de Johanniters op Geertgens Verbranding van het gebeente van Johannes de Doper te Wenen, en
de knaap met kelk op de Bruiloft doet denken aan het schilderij met de Heilige Familie te Amsterdam 9 e ) .
Volgens een Engels geleerde heeft de Geboorte te Keulen (ca 1485) de compositie van een werk
van de Haarlemmer, dat vroeger deel uitmaakte van de collectie Kaufmann en zich thans in de National
Gallery bevindt 9 7 ).
Over de Johannes de Doper uit de verzameling Lázaro te Madrid merkt een Oostenrijker op,
dat het in stijl nauw verwant is aan Geertgens late werk met hetzelfde onderwerp te Berlijn en dat het
daarom waarschijnlijk niet lang voor 1490 ontstaan is β 8 ). Zijn uitspraak, dat het schilderij een laatste
overeenkomst vormt met de innige kunst van de Haarlemmer 9 9 ), is in tegenspraak met zijn eerder
verkondigde mening, dat de behandeling van bomen en planten op de Antoniustemptatie in Madrid
(na 1500) doet denken aan die op Geertgens Johannes de Doper 1 0 0 ).
De waterpartij op de Hieronymus te Venetië (ca 1490) riep ook herinneringen op aan de Haarlemmer 101). Verder vond men, dat de twee schilders hun achtergronden graag met figuren invullen 10!!)
of zag verwantschap in sommige koppen bij beiden 103 ).
Verscheidenen namen invloed aan op Bosch van de Meester der Virgo inter Virgines 104 ), die
misschien in Delft woonde en tussen 1450 en 1475 werkzaam heet geweest te zijn 1 0 i ). Iemand vond,
dat beiden mannen gaven met slappe gestalten, een sluipende, moede gang en iets karikaturaals in de
uitdrukking der gezichten l o e ).
Anderen geloofden echter dat de Meester een tijdgenoot van Bosch was en dat hij eerst na Geertgen
begon te werken 107 ). Daarom dachten zij, dat de invloed zich eerder andersom heeft voorgedaan. Het
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lijkt wel of een van dezen later hierop teruggekomen is en het thans mogelijk acht, dat Bosch' Geboorte
te Keulen (ca 1485) aansluit bij het schilderij van de Virgo-meester met hetzelfde onderwerp in het
Kunsthistorische Museum te Wenen l o e ) , hetgeen reeds eerder betoogd was 1 0 e ) . Men plaatst nu de
anonymus in het laatste derde deel der 15de eeuw. Bij hem en Bosch wordt geconstateerd: een voor
liefde voor het duidelijk omlijnen der figuren, voor koppen en profile en de scherpe karakterisering'van
volksaardig gegeven typen 1 1 0 ).
Verder vond iemand, dat er in de Aanbidding uit de verzameling Lippmann te Berlijn (nu Metro
politan Museum) iets Virgo-achtigs zit 1 1 1 ), achtte een ander de Ecce Homo te Philadelphia (kort
voor 1480) verwant aan een Ecce Homo uit de collectie Crews, waarvan de stijl zou lijken op die van
de anonymus 1 1 2 ), en werd een derde door het „angstig-schuifelend voorwaarts gaan" van de vier
mannen op het linkerluik van het Lissabonse tryptichon (ca 1495) herinnerd aan de „geheimzinnigslepende beweging" der figuren van dezelfde kunstenaar 1 1 3 ).
Nog enige andere Noordnederlandse anonymi zijn met Jeroen in verband gebracht.
Daar is in de eerste plaats de Utrechtse meester van ca 1470, van wie zich in het Museum te
Utrecht een Kruisigingsaltaar bevindt, waarvan het middenpaneel verwant werd geacht aan de Kruisi
ging in de collectie Franchomme (ca 1480) 114 ).
Dan wees men er op, hoe volkstypen bij Jeroen een zekere parallel vinden in een Noordnederlands
paneel van ca 1480, dat de genezing van blinden en lammen door Christus voorstelt (coll. Kleiweg de
Zwaan, Amsterdam) 1 1 5 ). Elders heet de schilder met zijn lelijke sujetten en onbeholpen weergegeven
Christus een voorbereider van de kunst van Jeroen 1 1 β ). Een ander schrijft het paneeltje vragenderwijs
toe aan een in Utrecht werkzame anonymus, de zogenaamde Meester Zeno, en stelt het ca 1475 1 1 7 ) .
Vervolgens komt een ongenoemde, die in de tweede helft der 15de eeuw te 's-Hertogenbosch
geschilderd heeft, ter sprake. Toegeschreven zijn aan hem: een Kruisdraging te Brussel, een Kruisiging
te Granada en de composities waarnaar twee gravures door Du Hameel gestoken zijn, t.w. Constantijn
118
ziet het kruis in de lucht en Intocht van Keizer Heraclius te Jeruzalem ). Volgens de een werkte hij
ue
tussen 1450 en 1490, waarschijnlijk tussen 1450 en 1470 ) . Een ander meent dat hij pas ca 1480—1490
begon te werken 1 2 0 ) en een derde plaatst hem omstreeks 1490 m ) . Misschien onderging Bosch zijn
invloed, denkt de eerste. Een vakgenoot daarentegen beschouwt hem als een navolger van Jeroen ш ) ,
terwijl een collega opmerkt, dat de anonymus niet door het werk van Bosch beïnvloed is, maar zwijgt
over omgekeerde afhankelijkheid123). Later schrijft deze vorser dat hij Van Akens vroege werk verwant acht aan de Kruisdraging te Brussel, die hij ouder v i n d t ш ) . Maar dan moet de anonymus ook
vóór 1480 geschilderd hebben 126 ).
Men ziet, de zaak is verward, en de geleerden zijn het niet met elkaar eens. Maar een lichte verwantschap valt niet te ontkennen. Iemand signaleerde als Bosch-achtig: de helm met cactus-achtige
spits van een soldaat op de Kruisdraging en de torens van Jeruzalem op de Kruisiging 12e ). De laatste
is echter te weinig kalebasvormig om te overtuigen. Een ander herinnerde het landschap op de Kruisdraging aan Jeroen en hij meende dat de moordenaars en beulen er iets van diens onbarmhartige
karakterisering hebben 127 ). Hieraan kan men nog toevoegen de pijl op de Kruisdraging en de gepantserde hond op de gravure van Constantijn 12e ). Verder konden de bomen en de opbouw van de
voorstelling van Bosch' Antonius in het Prado (na 1500) van de anonymus zijn129).
Overeenkomst met de Kruisdraging te Brussel vertoont een schilderij met hetzelfde onderwerp
uit de collectie Klaasen te Rotterdam 130 ). Het hondje op de voorgrond is in vorm verwant aan de
honden op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik (ca 1495).
Verder oppert men de mogelijkheid van het bestaan van nog twee andere schilders uit Bosch'
omgeving, die verwant werk hebben gemaakt, t.w. de schilder naar wiens compositie Du Hameel het
Liefdespaar bij de Bron graveerde131) en de vervaardiger van het wel eens aan Bosch toegeschreven
schilderij met Christus onder de Schriftgeleerden, dat zich in het Louvre bevindt 132 ).
Aan deze anonymi wordt hier toegevoegd de Meester der Heilige Elisabeth, die in de tweede
helft van de 15de eeuw te Utrecht heeft gewerkt 133 ).
Het rechterpaneel van de St-Elisabethsvloed, een schilderij dat eerst ná 1450 ontstaan zou zijn 134 ),
vertoont een man die een zak draagt 135 ). Dit figuurtje heeft veel gemeen met een dergelijk type op de
Invidia van Bosch' Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) ise ).
Op de kopie van het Lissabonse drieluik, welke zich in het Museum voor Schone Kunsten te
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Brussel bevindt, staat de pelgrim van het linkerluik in zijn geheel. Deze „volledige" bedevaartganger
heeft veel van een pelgrim op een Kruisdraging137), die door de Meester der Heilige Elisabeth in het
einde der 15de eeuw geschilderd heet naar een bij benadering 50 jaar oudere voorstelling1S8). Misschien
ging deze weer terug op een verdwenen werk uit het atelier van Van Eyck. Het zakdragende figuurtje
van de St-Elisabethsvloed doet trouwens ook Van Eyckachtig aan.
Het is mogelijk, dat Bosch werk van de Utrechtenaar gezien heeft en er figuren aan heeft ontleend
of dat beiden putten uit werk van kunstenaars, die de invloed van Van Eyck ondergaan hadden.
Verscheidene motieven welke Bosch gebruikt, komen op Nederlandse schilderijen en muurschilderingen voor, maar het is onmogelijk uit te maken of hij ze daaraan ontleend heeft of ze op andere
wijze heeft leren kennen. Bijvoorbeeld het motief van de drie speellieden, hetwelk men o.m. op een
schilderij van de Meester der Heilige Elisabeth aantreft139); dat van de bedelares met bedelkinderen,
zo bekend in onze kunst140); de zeeridder op een fresco in de St-Maartenskerk te Zalt-Bommel141);
de draakachtige wezens en de meerman op een muurschildering te Blitterswijk142); en de scène van de
door duivelen in de lucht meegenomen Antonius, die o.a. als 15de-eeuwse muurschildering in de StJacobikerk te Utrecht voorkomt en op paneel omstreeks 1485 door een Noord-Nederlandse of Keulse
schilder in beeld gebracht werd143).
Toen Bosch de groep naakte zondaars ontwierp, die op het middenpaneel van het Laatste Oordeeltryptichon te Wenen (ca 1500) aan een boom met scherpe doornen gespietst zijn, kan hij gedacht hebben
aan fresco's van de terechtstelling der 10 000 martelaren op de berg Ararat, waarvan een aantal naakt
aan doornen wordt gestoken (in de kerk te Bathmen bevindt zich zulk een voorstelling uit de tweede
helft der 15de eeuw144), maar er bestaan ook Nederlandse miniaturen met hetzelfde onderwerp145).
Dat hij onder invloed zou gestaan hebben van de Christophorus in de Grote Kerk te Breda, is
onjuist14e).
Wanneer wij nu eens bijeenbrengen, wat door niet-Nederlanders geschilderd is en naar de mening
van sommigen Bosch geïnspireerd zou kunnen hebben, krijgen we slechts een schamele collectie.
Van de Itahanen is Pisanello genoemd in verband met de Morenkoning op Jeroens Aanbidding
te Philadelphia147)· Liever denke men aan samenhang met de Nederlands-Bourgondische kunst14e).
En dan nog schilders van halffiguren als Bellini, Mantegna en Giorgione149), en hen die de groepering
in drieën toepasten150). Maar invloed is uitgesloten.
Bij de Duitsers heeft men op verwantschap gewezen tussen een Kruisdraging van Hans Multscher151), het beroemde drieluik van Grünewald te Colmar ш ) , het Laatste Oordeel van Lochner15S),
schilderijen met halffiguren en duivelvoorstellingen van Cranach154), schilderijen met halffiguren van
Dürer158), Frueauf156) en uit de kring van de Meester van het Huisboek157) enerzijds en werk van
Bosch anderzijds, maar ook hier is van invloed op de Brabander geen sprake168).
Wel valt het op, dat sommige 15de-eeuwse schilders uit Keulen en omgeving voorliefde hadden
voor vertrokken gezichten en spitse punten op hoofddeksels169). Het is mogelijk, dat Van Aken voortbrengselen van deze onbeholpen anonymi gekend heeft. Merkwaardig is ook de vaststelling1β0) dat
de naakte vrouw op het schilderijtje Liebeszauber in het Stedelijk Museum te Leipzig (omstreeks 1470
door een Keulse schilder vervaardigd1β1)) overeenkomst vertoont met de naakte zondares op het platte
dak, dat Bosch te midden der martelplaatsen van het Laatste Oordeel te Wenen (ca 1500) geschilderd
1β2
heeft ). De Keulse schilder onderging echter de invloed van Jan van Eyck en het is dus heel
goed mogelijk, dat Bosch het type naakt aan Van Eyck of diens Nederlandse navolgers heeft
ontleend.
We dienen hier ook nader in te gaan op een andere vergelijking1β3), t.w. van Bosch' Ecce Homo
uit de collectie Johnson (kort voor 1480) en een Kruisdraging, die wel eens aan de Weense Meester
André toegeschreven wordt, maar meestal bekend staat als een schilderij van de waarschijnlijk tussen
1β4
1410 en 1425 te Wenen werkzame Worcester-Meister ). De verwantschap is echter al heel gering.
Ongetwijfeld doet het karikaturale in de Kruisdraging even denken aan dat in de Ecce Homo en ook
aan dat in de Kruisdraging van de anonyme Bosschenaar uit ca 14801β5), en treffen op alle drie de
schilderijen de spitse helmtypen, maar deze eigenaardigheden vindt men ook bij de Keulse anonymi.
Tussen het verdere oeuvre van de Worcester-Meister1ββ) en Bosch valt geen overeenkomst te bespeuren.
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Invloed mag men ook niet aannemen van het linkerluik van Lukas Mosers altaarstuk van Tiefenbronn (A0 1431) op het Schip met Pretmakers in het Louvre (ca 1490), al zitten er eveneens een vrouw
en een geestelijke aan weerskanten van de mast, zijn de mensen te groot voor het schip, en vertoont
de baai gelijkenis met die van Bosch167).
De verwantschap tussen een door de Utrechtenaar Erhard Reeuwich in Duitschland geschilderde
Ecce Homo en Bosch' Ecce Homo te Frankfort (kort voor 1480) vindt waarschijnlijk haar oorsprong
in het feit, dat beide kunstenaars teruggaan op gelijksoortige oudere Nederlandse voorbeelden168).
NOTEN
!) Zie Tolnay, blz. 57; Baldass in J. d. k. S. 1926, blz. 110; /. d. K. M. 1938, blz. 50; Baldass, blz. 46, 61 vlg.,
66 en 250.
2
) Baldass, blz. 19. De hypothetische chronologie van Bosch' werk is in hoofdzaak aan Baldass, blz. 66 vlgg.,
ontleend. Zijn redenen zijn van stijlkritische aard.
Mosmans (Jheronimus, blz. 44 vlgg.) heeft getracht voor een aantal werken een min of meer afwijkende datering
o
te ontwerpen. Zijn argumenten hebben echter weinig bewijskracht. De grootste verschillen bieden I Bruiloft te Ka na
(B: ca 1480; M: 1488); 2° Hooiwagen (B: ca 1485; M: 1494); 3° zijluiken met herders en ruiters in collectie Johnson te
Philadelphia (В: ca 1480; M: 1496); 4° St Hieronymus-tryptiek te Venetië (В: ca 1490; M: 1505); 5° Lissabons drieluik (В: »
ca 1495; M: 1506/07); 6° St Christophorus in Museum Boymans (B: kort voor 1495; M: 1508) en 7° Doornenkroning
in Escoriaal (В: eind 15de eeuw; M: 1509). Reeds is uiteengezet waarom ik voorlopig niet af wil wijken van Baldass'
dateringen betreffende 1, 5, 6 en 7 (zie blz. 221, 8, 234 en 21). Het ontstaansjaar van 3 is voor dit boek van weinig belang.
Mosmans' datering van de St Hieronymus-tryptiek berust op het voorkomen op het middenpaneel van ge
broken ronde stenen, welke Bosch gezien zou hebben bij de afbraak van een deel van de St Jan in 1503. Een ander
deel kwam in 1505 aan de beurt. Maar die stenen had Bosch toch al vóór 1503 in de muraalkolommen naast het
torenportaal van de St Jan kunnen zien, al waren ze toen misschien nog heel? Of in een ander gebouw?
Mosmans' hypothese betreffende de Hooiwagen-tryptiek is belangrijker; niet omdat zij juist is, maar daar zij
ons voor een interessant probleem plaatst. Achter de Hooiwagen rijden vier aanzienlijke personen. N u zag schrijver
in de Paus: Alexander VI (Paus van 1492 tot 1503), i n d e keizer: Maximiliaan van Oostenrijk (keizer van 1493 tot 1519),
in de jonge vorst met de scepter: Philips de Schone (leefde van 1478 tot 1506) en in de man met de hoofdtooi met
lamfer: Adolf van Kleef, die in nauwe betrekking stond tot Philips. De vorst met scepter lijkt op een jongen van een
jaar of vijftien, vindt Mosmans. Het schilderij zou vervaardigd zijn kort voor Philips in 1494 als Hertog van Brabant
werd ingehuldigd. Was hij al hertog, dan zou hij nl. een voornamere plaats in de ruiteropstelling ingenomen hebben.
Mosmans kende alleen een reproductie van het paneel in het Escoriaal (rep.: Baldass, nr 33), waarop het gelaat
van de keizer beschadigd is. Een scherpe foto van het exemplaar in het Prado (mij gezonden door de directeur van
het museum, die zijn tryptiek voor het origineel houdt in plaats van dat in het Escoriaal) toont het gelaat gaaf. Het
heeft een baard en is niet dat van Maximiliaan of diens voorganger Frederik III. De vierde persoon kan ook niet
Adolf van Kleef zijn. Deze leefde van 1425 tot 1492 (zie A. de Fouw. Philips van Kleef. Groningen 1937, blz. 385).
Zijn zoon Philips (ca 1459—1527) is het evenmin. Hun portretten (beide in de Recueil d'Arras, ed. Parijs 1906) lijken
in het geheel niet op de figuur bij Bosch.
Het gelaat van de Paus vertoont overeenkomst met dat van Alexander VI, maar ook met dat van Innocentius VIII
(1484—1492) en Sixtus IV (1471—1484). Men zie hun portretten in F. J. Bayer. Das Papstbuch. München 1925, blz. 26
vlg. Het gelaat van de zgn. Philips de Schone lijkt op het paneel in het Escoriaal vrij weinig, op dat in het Prado iets
meer op zijn portret in de Keur van Zeeland van 1495 (rep.: J. Romein. De Lage Landen bij de Zee. Utrecht z. j . , blz.
208). Het zou echter ook dat van de Franse koning Karel VIII (1470—1498; regeerde van 1483—1498) kunnen zijn
(zie zijn portret in C. Couderc. Album de portraits d'après les collections du Département des Manuscrits. Paris z. j . ,
pi. CVIII; en in Portraits des Rois de France du Recueil de Jean du Tillet — 1566 —. Paris z. j . , pi. 29).
De stoet voert drie vlaggen mee. De voorste draagt de dubbele adelaar der Habsburgers en op de tweede ziet
men drie gouden leliën op een donker veld (ten onrechte zag Mosmans, blz. 71, in de leliën een Gulden-Vliesketen of
een rozenkrans; ook hier is het paneel uit het Prado duidelijker). Van de derde vlag valt op de foto's niet veel te zien.
Nu komen drie gouden leliën (op een azuren veld) zowel in het wapen der Franse koningen als in dat der Bourgondische hertogen voor.
Een nauwkeurige bestudering van de panelen in Escoriaal en Prado zal misschien meer licht verschaffen. Het
is mogelijk, dat Bosch geen bepaalde hoogwaardigheidsbekleders op het oog had en in het algemeen de Paus, de Duitse
keizer, de Franse koning (met scepter) en een hertog (de man met lamfermuts; van Brabant? van Gelre?) wilde gispen
om hun hebzucht. Baldass (blz. 67 en 238) plaatste het schilderij ca 1485 (dat hij het op het jaar 1480 zou stellen zoals
Mosmans, blz. 54, wil, is niet juist), Tolnay (blz. 62, noot 54) tussen 1485 en 1490. Nemen we voorlopig aan, dat het
omstreeks 1490 ontstaan is.
3
) Baldass, blz. 19.
4
) Baldass (ƒ. d. k. S. 1926, blz. 110, rep.: blz. 108) wees, bij gebrek aan een geschikt Nederlands-Bourgondisch
voorbeeld, op een der panelen van de legende van St-Joris uit het Louvre, dat naar zijn mening Zuidfrans of Catalaans
is (zie o o k / , d. K. M. 1938, blz. 50; Baldass, blz. 62, 66 en 250; Tolnay, blz. 57). Misschien is het schilderij toch Nederlands-Bourgondisch werk, in elk geval is het geschilderd in de stijl van die kunst. Treffender nog vind ik de verwantschap in voorstelling en compositie met een houtsnede uit Artois of Picardie van omstreeks 1455, die invloed vertoont
van de Nederlands-Bourgondische schilders en van Van Eyck. Hij stelt de tocht naar Golgotha en de Kruisiging voor,
en bevat figuren, waarvan men varianten ook op Bosch' Strijdolifant, de Hekeling van Krijger en pretmakende
Armoedzaaier, en bij de aan Jeroen verwante Bossche anonymus uit ca 1480 aantreft. Vgl. Bosch, blz. 213, 204, noot
20 en 250. Rep.: Bouchot, nr 24; tekst, blz. 197.
') Tolnay, blz. 14 en 23; vgl. blz. 13 en 57; Baldass, blz. 252.
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β

) Tolnay, blz. 24 en 61, noot 46; Baldass, blz. 43 en 62. Jan Maelwcl was waarschijnlijk afkomstig uit Gelre,
en werkte
van 1397 tot 1419 aan het Bourgondische hof. ') Combe, blz. 38.
e
) Tolnay, blz. 44 en blz. 71, noot 142. Brocderlam was in het eind der 14de en het begin der 15de eeuw te
Yperen werkzaam, o.a. als hofschilder van Philippe Ie Hardi van Bourgondië. Meester Nicolaas Francke is waarschijnlijk te Zutphen geboren, was ca 1410 in Hamburg werkzaam en heeft daarvóór een Frans-Bourgondische scholing
ondergaan. Goede rep. van het bedoelde schilderij van Francke: Martens, Tafel XXV.
") Zie blz. 88.
10
) Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 29, A. Andere rep. van Noordnederlandse miniaturen met hetzelfde
onderwerp, die echter minder voor vergelijking met Bosch in aanmerking komen: Byvanck en Hoogewerff, pi. 81
(Noordnederlands, ca 1400); 117, A (Utrecht, ca 1465), 205 (Utrecht, ca 1440).
" ) Baldass, blz. 14. Rep.: Paul Post. Ein verschollenes Jagdbild Jan van Eyks. J.d. p. K. LH, blz. 121. Post
beschouwt het als een kopie van een verdwenen werk van Jan van Eyck. Het origineel zal echter wel iets ouder zijn.
De gebroeders Polleken, Janneken en Herman van Limburg, die waarschijnlijk afkomstig waren uit Limbrigt, ten
Noorden van Sittard, dus uit Gelre, werkten in het begin der 15de eeuw aan het Bourgondische hof en aan dat van
de hertog Jean du Berry. Hun achternaam was misschien Maelwel en wellicht waren ze neven van Jan Maelwel.
") Duidelijke rep.: J.d.p.K. Lil, blz. 125. Mosmans (Jheronimus, blz. 62) constateerde eveneens deze overeenkomst. 13) Blz. 44 en 109.
" ) Konrad in: Wallraf-Richartz Jahrbuch III/IV, blz. 141. Rep.: Smits, afb. 78. Zie ook Fierens-Gevaert.
Histoire de la peinture flamande des origines à la fin du XVe siècle. Les créateurs de Part flamand. Paris et Bruxelles
1927, blz. 45 vlgg. en pi. XXXI. Fierens-Gevaert plaatst het ca 1425, Konrad ca 1430 en de schrijver van de catalogus
Van Jan van Eyck tot Rubens (Rijksmuseum Maart—Mei 1946) ca 1440.
15
) Tolnay, blz. 69, noot 121.
" ) Of was de houding stereotiep? Zij herinnert ook aan die van een naaktfiguur (Lazarus) op een waarschijnlijk
Brugse miniatuur uit de tweede helft der 15de eeuw. Rep.: Annales de la Société d'Émulation de Bruges LXXV, blz. 136.
17
) De handen zijn nog niet erg spits op het Laatste Oordeel van de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475);
wèl op de vier luiken te Venetië (kort na 1480).
") Combe, blz. 99 en 10. Rep.: Hoogewerff I, blz. 178.
19
) L. Maeterlinck (La pénétration française en Flandre. Une École Préeyckienne Inconnue. Paris et Bruxelles
1925), Baldass (J. d. k. S. 1926, blz. 118, noot 19) en Tolnay (blz. 57). Duidelijke rep.: F. Jewett Mather Jr. Notes
on Hubert van Eyck. Art in America XXII, blz. 49 vlgg.
!!0
) Idem, blz. 51. Hubert zou afkomstig zijn van Maaseyck, werkzaam geweest zijn te Gent en in 1426 overleden
zijn. Aan zijn bestaan wordt echter getwijfeld.
21
) Tolnay, blz. 57. Jan, afkomstig van Maaseyck (?), was van 1422—1424 hofschilder van Jan van Beieren te
's-Gravenhage. Sedert 1425 in dienst van Philips de Goede van Bourgondië. Woonde sinds 1431 of 1432 te Brugge, f 1441.
") Dvorak in J.d.p.K. 1918, blz. 51 vlgg.; Baldass in J.d.k.S.
1926, blz. 118, noot 19.
23
) Zie bovengenoemd boek van Maeterlinck.
" ) Baldass in: J.d. k. S. 1926, blz. 118, noot 19.
" ) Duidelijke rep.: L'Art en Belgique du Moyen Âge à nos jours. Publié sous la direction de M. Paul Fierens.
Bruxelles 1939, blz. 112. De schilder, te Baerle geboren, was leerling en gezel van Jan van Eyck. Werkzaam te Brugge.
t 1471.
2β
) Baldass, blz. 19 en 60. Vgl. J. d. K. M. 1, biz. 49. Bij het venster van Bosch' Superbia bevindt zich een sinaas
appel (rep.: Combe, pi. 3). Op het Amolfini-schilderij en bij de Madonna in het Städelinstitut te Frankfort liggen er
enige op ongeveer dezelfde plaats.
") Baldass, blz. 12. Glück neemt aan (Glück. Malerei, blz. 167), dat Bosch ook met waterverf op linnen geschilderd heeft. Onderging hij hierbij de invloed van 15de-eeuwse Zuidnederlanders, die op die manier vóór hem werkten,
als Jan van Eyck en Rogier van der Weyden? Van dit soort werk is echter alles verloren gegaan, zodat men hierover
niets zekers zeggen kan.
*·) Baldass, blz. 14. "·) Duidelijke rep.: Tolnay, pi. 5, a.
3()
) Duidelijke rep.: Tolnay, pi. 30. " ) Zie blz. 43.
зг
) Rep.: Ch. de Tolnay. Le maître de Flémalle et les frères van Eyck. Bruxelles 1939, afb. 122.
33
) Vermeylen, blz. 52.
" ) Tolnay (blz. 43), Vermeylen (blz. 28) en Baldass, (blz. 40, 60 en 248).
3S
) Baldass, blz. 33 en 60. 8e) Baldass, blz. 60. 3 ') Idem.
M
) Dezelfde als Robert Campin? Deze was werkzaam te Doornik en stierf in 1444. Ook wordt hü vereenzelvigd
met Rogier van der Weyden in diens jonge tijd.
*·) Hymans (Gazette des Beaux-Arts XXXV, I, blz. 386), Von Tschudi (7. d.p. K. XIX, blz. 114), Conway (The
Van Eycks, blz. 335), Vermeylen (blz. 14 en 52) en Baldass (blz. 52).
40
) Tolnay, blz. 59, noot 22. Ze zijn helemaal niet erg Bosch-achtig. Dan zijn sommige Van Eyck-koppen toch
expressiever. Bijv. op de Kruisiging en het Jongste Gericht (Metropolitan Museum), de Kruisiging (Kaiser Friedrich
Museum) en de Levensbron (Prado).
" ) Tolnay, blz. 17; blz. 59, noot 26. " ) Baldass, blz. 19. " ) Tolnay, blz. 27.
" ) Baldass in: J. d. K. M. I, blz. 49; Baldass, blz. 39, 59 en 247. Het schema op de Utrechtse miniatuur, die
op Bosch, blz. 262 genoemd wordt, staat echter veel dichter bij dat van Bosch.
" ) Schubert-Soldem. Von Jan van Eyck bis Hieronymus Bosch. Strassburg 1903, blz. 108. Vergelijk Vermeylen,
blz. 29. Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt, dat L. Cust (Apollo. A journal of the arts VIII, blz. 57) in de compositie
van een variant van de Aanbidding in het Prado, ni. in de Aanbidding in Lord Leconfield's collectie te Petworth,
invloed ziet van de school van Doornik.
" ) Baldass, blz. 40 en 59. 4e) Baldass, blz. 59. «') Baldass, blz. 60. ") Tolnay, blz. 43.
" ) Rogier was van 1427 tot 1432 op het atelier van Campin te Doornik werkzaam, waarschijnlijk echter niet als
leerling. Later stadsschilder van Brussel, t 1464.
50
) Mather in: Art in America and elsewhere VI, blz. 3. Rep.: Tolnay, pi. 114, links. Tolnay (blz. 103) beschouwt
het niet als een origineel of een nauwkeurige kopie: de personen zijn in de vroege Bosch-stijl, het landschap is in de
Bosch-stijl van later tijd geschilderd. Baldass (blz. 39) valt hem bij.
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" ) M. J. Friedländer. Von Eyck bis Bruegel. lie. Auflage. Berlin 1921, blz. 79 vlg.
") Friedländer. Hieronymus, blz. 8. " ) Tolnay, blz. 61, noot 40.
**) Baldass in J. d. K. M. I, blz. 49; Baldass, blz. 49, 60 en 252.
" ) Fierens-Gevaert et Paul Fierens III, blz. 96.
*·) Tolnay, blz. 27. *') Justi. Miscellaneen, blz. 67.
") Zie A. E. Rientjes in Het Gildeboek V, blz. 41 vlgg.
**) Rep.: Hoogewerff I, blz. 178. Ten onrechte spreekt Rientjes hier van een Hollandse Kruisdraging van ca 1400.
•0) Zie Het Gildeboek V, blz. 41 vlgg. Vgl. Bosch, blz. 262 en 277.
el
) Baldass, blz. 60 en 68. Baldass' mening, dat men ze op dit schilderij voor het eerst aantreft, klopt niet met
zijn aanvaarding van Friedländers hypothese.
«2) Baldass, blz. 66 en 33. e3) Baldass, blz. 60 en 247.
" ) Baldass, blz. 60 en 70. Hij vergelijkt de compositie der figuren op het laatste schilderij met die op Rogiers
Kruisafneming in het Escoriaal.
" ) Justi (blz. 128), Dollmayr (/. d. k. S. 1898, blz. 290) en Baldass (J. d.p. K. 1917, blz. 186; Baldass, blz. 60).
'·) Tolnay, blz. 70, noot 138. ") Baldass, blz. 40 en 60. ·') Baldass, blz. 60. ") Baldass, blz. 12.
,0
) Zie blz. 218. Bouts is ca 1420 te Haarlem geboren. Hij werd stadsschilder te Leuven, t 1475.
' l ) Zie blz. 276. Ten onrechte achtte Baldass in/, d. K. M. I, blz. 53, het tweede paneel niet door Bouts beïnvloed.
Zie echter ook Baldass, blz. 21 en 59.
") Rep.: Tolnay, pi. 29. Duidelijker: Baldass, nr 21, 23 en 25.
" ) Rep.: W. Schone. Dieric Bouts und seine Schule. Berlin und Leipzig 1938, pl. 30. Baldass (blz. 59) neemt wel
invloed aan: „Bei einem der Höllenflügel in Venedig finden wir ferner deutlich die Raumgestaltung des späten Dirk
Bouts und seine seitlichen Felskulissen. Auch für die Flammen, die hinter diesen Felsen hervorschlagen, bildet der
im Louvre aufbewahrte Höllenflügel des Löwener Meisters die Vorstufe".
" ) Zie Friedländer Ш, blz. 32 en 111.
»») Beets in: Kunstgeschiedenis, blz. 120. " ) Justi. Miscellaneen II, blz. 68.
" ) Justi, blz. 128, vgl. Dollmayr, blz. 290. In Miscellaneen II, blz. 72 liet hij deze opmerking weg.
" ) Fierens-Gevaert et Paul Fierens III, blz. 96.
"e o) Baldass (blz. 43) denkt dat het een kopie is; blz. 73: na 1500.
) Art in America and elsewhere VI, blz. 14. Rep.: Tolnay, pl. 96.
81
) Geboren ca 1440, waarschijnlijk te Gent. Voornamelijk werkzaam te Gent. f 1482.
·>) Vermeylen, blz. 16. " ) Baldass, blz. 38 en 59.
**) Geboren in Duitsland. Waarschijnlijk leerling van Rogier. Werkzaam te Brugge, t 1494.
·*)
Baldass in: J.d.p.K. 1917, blz. 186. " ) Tolnay, blz. 70, noot 138.
β7
)
Mather in: Art in America and elsewhere VI, bu. 3.
β
") Zie Bosch, blz. 234, noot 18. De Meester van Frankfort was een Antwerpenaar uit omstreeks 1500.
ββ
) Geboren te Leuven. Voornamelijk werkzaam te Antwerpen, f 1530.
,0
) Hulin de Loo deed dit. Zie Tolnay, blz. 61, noot 47.
"3) Vermeylen, blz. 53. ·«) Tolnay, blz. 61, noot 47.
' ) Baldass in: J. d. K. M. I, blz. 51. Het licht op de stellig niet authentieke Bosch „Christus te midden der
Schriftgeleerden" (uit de collectie Johnson te Philadelphia) herinnerde Mather aan het licht op Ouwater's Opstanding
van Lazarus {Art in America and elsewhere VI, blz. 14, waar ook rep.; zie voor varianten Bosch, blz. 250). Van Ouwater
was misschien omstreeks 1470 te Haarlem werkzaam. Baldass (/. d. k. S. XXXV, blz. 10) gelooft, dat een Kruisiging
in de verzameling Traumann te Madrid een tussenschakel is in de kunst van Albert en Jeroen, maar volgens Tolnay
(blz. 57, noot 9) is dit schilderij niet ouder dan 1490, zodat het geen intermediaire functie zou gehad hebben. Tolnay
geeft de mening van Baldass niet geheel juist weer. Vgl. J. d. k. S. 1920/21, blz. 10 (en niet 1919, blz. 10, zoals opgegeven
wordt). **) Hij is omstreeks 1490 op 28-jarige leeftijd te Haarlem overleden.
" ) Cohen in: Thieme-Becker IV, blz. 387. " ) Baldass, blz. 62.
*') Conway. The Van Eycks, blz. 335. Hij verwijst ook naar de compositie van een schilderij van de Virgo-meester.
Zie noot 109.
··) Baldass in /. d. K. M. I, blz. 65. ·») Baldass, blz. 68.
™)J.d.p.K.
1917, blz. 188 enJ.d.k.S.
1926, blz. 118.
101
) Conway. The Van Eycks, blz. 339. 1 0 ! ) Idem, blz. 336. 10») Dollmayr, blz. 290.
104
) Cohen (Thieme-Becker IV, blz. 387), Winkler (/. d. p. K. 1923, blz. 143), Friedländer (Hieronymus, blz. 13)
en Conway (The Van Eycks, blz. 335).
106
) Winkler. Malerei, blz. 150. 10·) Thieme-Becker IV, blz. 387.
ю')
Baldass. (Betrachtungen, blz. 118) en Tolnay (blz. 57).
,oe
) Baldass, blz. 38 en 62. 10») Conway. The Van Eycks, blz. 335.
110
) Baldass, blz. 63. " ^ Cohen in: Thieme-Becker IV, blz. 387.
" ' ) Conway. The Van Eycks, blz. 336. Een rep. van dit schilderij'ken ik niet. Het wordt aldus beschreven in Ex
position des primitifs français au Palais du Louvre 1904, nr 94: Ecce Homo. Les juifs sur le premier plan. En arrière
les marches au faite desquelles est présenté le Christ. À gauche, une rue de ville. Volgens de samensteller van de
catalogus behoort het tot de École de Lorraine (vers 1475).
113
) Beets in: Kunstgeschiedenis, blz. 127.
"«) Baldass in / . d. K. M. I, blz. 50; Baldass, blz. 252. Rep.: J. d. K. M. I, blz. 56 en Hoogewerff I, blz. 567.
Volgens Baldass dateert het Utrechtse schilderij uit ca 1480. Byvanck heeft echter bewezen, dat het tussen 1460 en 1467
geschilderd is (Hoogewerff I, blz. 571).
116
) Baldass in J. d. K. M. 1I,1 β blz. 57; Baldass, blz.
250. Rep.: J .d .K. M. I, blz. 57; Boymans. Afbeeldingen,
nr 2; l l Hoogewerff
I, blz. 557.
) Baldass, blz. 63. 1 1 7 ) Hoogewerff I, blz. 557.
e
) Winkler. Maler, blz. 136 vlgg. Rep.:
aldaar afb. 5, 6, 7 en 8.
119
) Winkler. Maler, blz. 136 vlgg. 1 2 0 ) Baldass. Betrachtungen, blz. 118.
1
laï
^ ) Hannema in: Boymans, blz. 26.
) Friedländer V, blz. 130.
" ' ) Baldass. Betrachtungen, blz. 118.
1!4
) Baldass in: J. d. K. M. I, blz. 50. In Baldass (blz. 63) herhaalt hij dit niet.
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m

) In zijn werk zitten ontegenzeggelijk „oude" elementen. De ene moordenaar op de Kruisdraging doet denken
aan zijn lotgenoot op een houtsnede uit ca 14SS. Zie noot 12β4.
1M
" ·0) Winkler. Maler, blz. 143. " ' ) Baldass, 1blz. 63.
) Zie blz. 56.
) Winkler. Maler, blz. 143.
^1 3 2 ) Rep.: Boymans. Afbeeldingen, nr 35. ^ ) Baldass, blz. 63. Rep.: Lafond, bij blz. 87.
) Baldass, blz. 63. Rep.: Combe, pi. 118. In de collecties Weintzheimer te Settignano (rep.: Tolnay, pi. 114, b)
en Johnson te Philadelphia (rep. : Art ¡n America and elsewhere VI, bij blz. 14) bevinden zich varianten van het schilderij.
De catalogus van het Louvre schrijft het toe aan een Spaanse imitator van Bosch.
13S
134
) Volgens Hoogewerff (I, blz. 498 1 3vlgg.).
) Hoogewerff I, blz. 504.
β
m
)
Rep.:
Hoogewerff
I,
afb.
275.
)
Rep.:
Tolnay,
pi. 5, b. " ' ) Rep.: Hoogewerff
I, afb. 276.
,ae
M
) Volgens Hoogewerff α, blz.1 4 3505 vlg.). " · ) Zie blz. 44. " Ό Blz. 86 en 126. ) Blz. 35.
"*)
Blz. 38, noot 64 en 232.
) Blz. 39, noot 101. "«) Rep.: Hoogewerff
I, blz. 291.
ш
14e
) Zie blz. 262. Zie voor Duitse houtsneden: blz. 260, noot 54.
) Blz. 234, noot 18.
" ' ) Fierens-Gevaert et Paul Fierens III, blz. 99 en Vermeylen, blz. 9.
14e
) Zie blz. 246. " · ) Tolnay, blz. 45; Vermeylen, blz. 49. " · ) Tolnay, blz. 46.
ιη
) Combe, blz. 59, noot 60. Rep.: J.d.p.K. XXII,
blz. 262.
154
'1 6"5) Dupont in: Retable, Introduction. "*) Idem.
) Vermeylen, blz. 49.
) Baldass, blz. 73. Vermeylen (blz. 51) vond de Gentse Kruisdraging van Bosch (na 1500) in opvatting en
stijl verwant aan Dürer's Jezuskind onder de Schriftgeleerden (1506). Zie ook Mather in Art in America and elsewhere
VI, blz. 14. Als hier van afhankelijkheid sprake is, dan ongetwijfeld niet van Bosch t.o.v. Dürer.
»«) Baldass, blz. 68.
"O Vermeylen, blz. 49.
15e
) Bosch beïnvloedde misschien Grunewald (zie Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft VII,
blz. 99) en zeer zeker Cranach (zie Tolnay, blz. 50; vgl. M. J. Friedländer und J. Rosenberg. Die Gemälde von Lucas
Cranach. Berlin 1932, afb. 86 en 88). Onjuist is de opmerking van A. Stheeman (Op de Hoogte XXXIII, blz. 264):
„Zijn grillige voorstellingen vindt men reeds bij oudere Duitschers en niet bij oudere Nederlanders."
"·) Zie bijv. H. Reinere. Die Kölner Malerschule. M. Gladbach 1925, Abb. 24, 25, 49, 50, 55 en Tafel X.
1β0
) Combe, blz. 62, noot 93.
1 1
' ) Volgens Friedländer (I, blz. 114). Rep.: P. Fierens. Le fantastique dans Γατί flamand. Bruxelles 1947, pi. X.
1И
) Rep.: Baldass, nr 59. "») Combe, blz. 60, noot 73.
1%t
) Rep.: Catalogue of a century of progress. Exhibition of paintings and sculpture. Chicago 1933, nr 26.
lt6
) Rep.: Boymans. Afbeeldingen, nr 36.
" ' ) Rep.: O. Benesch. Österreichische Handzeichnungen des XV und XVI Jahrhunderts. Freiburg im Breisgau
1936, V, 30 vlgg.
^ 7 ) H. Devoghelaere. Interprétations de h Nef des Fous de Jérôme Bosch. L'Art et ¡a Vie IV (1937), blz. 48.
Daar ook rep. " Ό Zie blz. 240.

Als we nagaan welke T E K E N I N G E N Jeroen zich voor zijn oeuvre ten nutte gemaakt kan hebben,
dienen we allereerst stil te staan bij een tekening, die in het Prentenkabinet te Berlijn bewaard wordt1),
en volgens de een teruggaat op een verloren werk van Hubert van Eyck2), volgens een ander echter
misschien van Brabantse oorsprong is 3 ). Zij stelt de Aanbidding door de Drie Koningen voor, en men
meent, dat Jeroen haar compositie toegepast heeft in zijn Aanbidding te Philadelphia (kort na 1475) *).
Hij hoeft daartoe echter niet juist deze tekening onder ogen gehad te hebben, omdat hetzelfde schema
ook op miniaturen voorkomt. Een Utrechtse miniatuur uit 1438 staat veel dichter bij het schilderij 5 ).
Vervolgens belanden we bij Erhard Reeuwich of diens omgeving, daar Van Aken tekeningen, welke
aan die van het zogenaamde Middeleeuwse Huisboek verwant zijn, verwerkt kan hebben e ).
Aan tekeningen waarop het motief van de drie speellieden *) en dat van de tent met wapenschild *)
voorkomen, hebben we geen houvast, omdat deze motieven zo algemeen zijn.
Iemand gelooft, dat Bosch* halffiguren met karikaturale gezichten op de Christus voor Pilatus
in het Museum te Princeton (kopie? origineel na 1500?)e) misschien onder invloed staan van een teke
ning van Da Vinci10). Naar aanleiding van de vertrokken gezichten op de Kruisdraging te Gent (na
1500) schreef een ander, dat het hem niet zou verwonderen, als Jeroen karikaturen van Leonardo gekend
had, waarbij hij wel in de eerste plaats aan dezelfde schets gedacht zal hebben11). Een landgenoot
oppert de mogelijkheid, dat Van Aken voor zijn Schip met Pretmakers in het Louvre (ca 1490) een
allegorische tekening gekend heeft, waarop o.m. een bootje met een boom als mast voorkomt12). Dit
blad dateert echter uit het begin van 1516, zodat Van Aken het niet voor zijn schilderij gebruikt kan
hebben. De andere tekening dateert uit ca 1495—1497, maar de overeenkomst is wel zeer gering. Zeker
heeft Da Vinci karikaturale koppen, phantastische dieren en ook een allegorie getekend, die even aan
werk van Bosch doen denken. De overeenkomst spruit echter niet voort uit beïnvloeding, maar uit
beider voorliefde voor het originele en bizarre13).
De veronderstelling, dat Bosch tot zijn fantastische ruïnes geïnspireerd zou zijn door het zien van
Italiaanse tekeningen, zegt weinig, daar geen voorbeelden gegeven worden " ) .
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Wat de H O U T S N E D E N betreft, iemand meent, dat Van Aken reahstische trekjes aan Neder
landse en Duitse houtsneden ontleend heeft, maar onthoudt zich van voorbeelden 16 ).
Nederlandse met drie speellieden1β), zeeridders 17 ), een Melusine met kronkelstaart 1 8 ) of schilddragende boden 1 9 ) komen niet voor conclusies in aanmerking.
Dichter bij Bosch staan de figuren van Christus en Pilatus op een Ecce Homo, welke misschien
omstreeks 1430 in Lotharingen ontstaan is en van de hand van een Nederlands-Bourgondische kunste
naar kan zijn (vgl. de Ecce Homo te Frankfort, kort voor 1480) 20 ); de Kruisiging die uit Artois of
Picardie stamt (ca 1450—1460; vgl. Kruisiging te Wenen, kort na 1480, HekeUng van Krijger en pretmakende Armoedzaaier, en Krijgsolifant)21); en een duiveltje met kapmantel, speelmansinsigne en
trompet op een houtsnede, die waarschijnlijk in 1482 bij Gerard Leeu te Gouda gedrukt werd (vgl.
de tromper op het rechterluik van het Lissabonse tryptichon, ca 1495)22).
De drukkersmerken met de olifant van Godfridus van Os te Gouda (ca 1486) doen even aan de
Strijdolifant denken 2 S ). Merkwaardig is dat het éne in een uitgave van De la Marche's Le chevalier
délibéré voorkomt, waarin ook de houtsnede staat, waarop een aanzienlijke dame een modeuitwas vertoont, die Van Aken op zijn Lissabonse drieluik gehekeld heeft24). Toch mag men niet beweren, dat
Bosch deze en bovengenoemde houtsneden gezien móét hebben.
Directe invloed heeft echter een houtsnede uit een der blokboekuitgaven van de Ars Moriendi uitgeoefend. Voor het Sterfbed op de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) gaat Bosch nl. terug op de
houtsnede met de stervende man, die te bed ligt en in zijn hand een gewijde kaars houdt 25 ). De oudste
uitgave van het blokboek is trouwens van Nederlandse oorsprong.
De invloed die men meent te mogen aannemen van houtsneden in Jodocus Badius Ascensius'
Stultiferae naviculae (Parijs 1498) is niet aanwezig 29 ).
Onaanvaardbaar is ook de mening, dat de Antoniustemptatie in het Prado (na 1500) onder invloed
kan staan van een houtsnede uit het Exercitium super Pater Noster uit omstreeks 1400, het oudste
Nederlandse xylographische boek 27 ).
Misschien gaat Jeroens minnend paar in het hazelaarsbosje boven op de Hooiwagen (ca 1490)
terug op voorstellingen in de trant van een fragment van een houtsnede in het door Egidius van der
Heerstraten te Leuven in 1487 gedrukte boek De Claris Mulieribus van Boccaccio. De houtsnede geeft
weer, hoe Eva aan Adam onder de Boom der Kennis van Goed en Kwaad de appel reikt. In het gebladerte van de boom bevinden zich de zeven hoofdzonden. De Luxuria wordt gesymboliseerd door
een man en een vrouw, die elkaar in het lover omarmen. Het is onbekend, wie de tekening voor de
houtsnede vervaardigd heeft 28 ).
Konden we bij de schilderijen en tekeningen weinig aansluiting bij Duitsland constateren, een
bestudering van de Westeuropese houtsneden leidt tot een andere conclusie.
Wel zegt het feit, dat de motieven van de langoor-mens 29 ), de mens met één been en één grote
voet 30 ), van de pretmakers in een boot ^) en de drie speellieden ^) ook op Duitse houtgravures voorkomen, niet veel, maar misschien kende Bosch Duitse houtsneden met een Laster- und Tugendtafel
(vgl. zijn Tafel der Zeven Hoofdzonden, ca 1475) 33 ), een naakt kindje dat een molentje draagt (vgl.
zijn schilderij met hetzelfde onderwerp op de achterkant van de Kruisdraging te Wenen, kort na
1480) **) en Saturnus met sikkel en kruk (vgl. een naaktfiguur op het Lissabonse drieluik) 35 ).
Hier mag nog aan toegevoegd worden een houtsnede uit Zwaben van ca 1445, die St Antonius
in lichtbruine mantel en met starre blik weergeeft 3 e ), zodat hij ons even herinnert aan de heilige op de
Temptatie in het Prado (na 1500) 3 7 ). Verder zij gewezen op de Duitse voorliefde voor het weergeven
van misgeboorten op houtsneden. Voorstellingen van misgeboorten kunnen Bosch nl. geïnspireerd
hebben tot het scheppen van wezens met vier benen 3 8 ), met drie hoofden 39) en met één hoofd en vele
ledematen ^ ) . De 16de-eeuwse afbeeldingen, voornamelijk houtsneden, komen niet in aanmerking,
omdat ze te jong zijn ^ ) , maar er waren er ook ten tijde van Bosch, getuige de eind-lSde-eeuwse houtgravure, welke twee kinderen weergeeft, die met de hoofden aan elkaar gegroeid te Worms in 1495
geboren waren 42 ).
Vervolgens dient de lezer zijn aandacht te schenken aan enige 15de-eeuwse in Duitsland uitgegeven
boeken met houtsneden.
In drie verschillende blokboekuitgaven van het Symbolum Apostolicum uit ca 1445 is de schepping
der wereld in een rondje weergegeven 43 ). Onderwerp en vorm doen denken aan Bosch' Derde Schep256

pingsdag op de achterkant der luiken van de Wellusttuin-tryptiek (na 1500), maar op de houtsnede
ziet men al huizen, mensen en schepen.
Opvallender is de samenhang tussen werk van Bosch en houtsneden uit twee incunabelen van
later datum. Waarschijnlijk kende hij, toen hij zekere scènes voor de Hooiwagen-tryptiek (ca 1490) en
het Lissabonse drieluik (ca 1495) ontwierp, illustraties van Rodoricus Zamorensis' Spiegel des menschlichen Lebens, dat in 1475 te Augsburg gedrukt werd **) en, toen hij het Paradijs van de Wellusttuintryptiek en de Aanbidding in het Prado (beide na 1500) schilderde, de door Reeuwich verluchte en te
Mainz in 1486 gedrukte Sanctarum peregrinationum in montent Syon van Bernhard von Breydenbach 45 ).
In de tekenaar voor het boek van Zamorensis heeft men ook wel Reeuwich gezien 4 e ).
Misschien maakte Bosch voor de Hel van de Hooiwagen-tryptiek gebruik van een voorstelling in
de trant van een houtsnede uit de door Reeuwich verluchte en door Peter Drach in 1479 (?) te Speyer
uitgegeven Spiegel menschlicher Behältnis 47) en voor Hooiwagen en Lissabons drieluik van houtgravures uit Aesops fabulae et vita (Ulm, Johann Zainer, ca 1470). Heeft een leerling van Reeuwich in
deze incunabel tekeningen van de meester verwerkt 48 ) ?
Iemand hecht grote waarde aan de invloed van Duitse houtsneden op Bosch, maar de voorbeelden
welke hij geeft, zijn over het algemeen weinig zeggend. Hij vergelijkt een zwelger uit een incunabel van
Hans Folz te Neurenberg met de Gula-figuur op de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475)49); de
Hoofdzonden in cirkelvorm (incunabel van Johann Bämler, Augsburg 1477) met genoemde Tafel 60 );
een Aanbidding in het Speculum van B. Richel (Basel 1476) met de Aanbidding in de collectie Johnson
(kort na 1475) 51 ); Circe en de makkers van Odysseus in Boccaccio's De mulieribus claris (Johann
Zainer, Ulm 1473) met monsters achter de hooiwagen (ca 1490) 52 ); Venus op vliegende vis (Almanach
auf das Jahr 1498, Johann Zainer, Ulm) met vliegende vissen en berijders bij Bosch 53 ); het martyrium
der 10 000 ridders (Legenda Aurea, Anton Koberger, Neurenberg 1488) met zondaars in doornen op
middenpaneel van Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen (ca 1500) 54 ); rotsen en flora in de Legenda
Aurea en andere drukken van Koberger (Schatzbehalter, 1491; Schedels Liber Chronicarum, 1493)
met die van Bosch 55 ); episoden van de Schepping (Schedels Liber Chronicarum) met derde Scheppingsdag achterkant Wellusttuin-tryptiek (kort na 1500) 5e ); Paradijsscène (Schedels Liber Chronicarum)
met Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek 57 ); en een griffioen (Mandeville. Reise nach Jerusalem. Anton
Sorg, Augsburg 1481) met de griffioen in de Wellusttuin 58 ).
Van al deze voorbeelden is alleen het Paradijs met Adam'en Eva in Schedels Liber Chronicarum
werkelijk belangrijk. De cactusachtige boom en de palmboom op de houtsnede staan ontegenzeggelijk
dichter bij bomen in Bosch' Paradijs dan Schongauers flora op zijn kopergravure van de Vlucht naar
Egypte 59 ). De verwantschap tussen de fantastische Fontein bij Bosch en de ornamentieke Paradijspoort op de houtsnede, welke men ook aanneemt, is minder duidelijk. Gaat flora van houtsnede en
kopergravure terug op oudere Nederlandse voorbeelden? De illustratoren van het Liber Chronicarum
(Michael Wolgemut en Wilhelmus Pleydenwurff) hebben de invloed van Reeuwich ondergaan. De
engel op de houtsnede is niet alleen verwant aan die in het Paradijs van het Laatste Oordeel-tryptichon
te Wenen (ca 1500), maar ook aan de engel in het Eden van de Hooiwagen-tryptiek (ca 1490). Dit zou
er op kunnen wijzen, dat Van Aken niet onder invloed van de houtgravure uit het Liber Chronicarum
stond, maar van voorstellingen, waarop de houtsnede teruggaat. De laatste is duidelijk verwant aan
de kunst van Reeuwich.
Ten slotte zij nog vermeld, dat iemand een door hem aan Jeroen toegeschreven Ecce Homo 60)
verwant acht aan een houtsnede van Dürer uit diens Grote Passie β 1 ). Daar het schilderij zeker geen
echte Bosch is en het aan sterke twijfel onderhevig is of het op een werk van de meester teruggaat,
zegt deze constatering niets. Ditzelfde geldt voor de overeenkomst tussen een Duitse houtsnede, waarop
de Tien Geboden in twee rijen boven elkaar voorgesteld zijn 6 2 ), en het vroeger, doch ten onrechte,
aan Jeroen toegeschreven paneel met de Zeven Hoofdzonden in het Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen e 3 ) .
Er schijnen niet veel houtsneden uit andere landen voor vergelijking in aanmerking te komen.
Alleen zijn een paar Franse te noemen, nl. een voorstelling van de levensboom in een incunabel van
IM Cité de Dieu, die in 1486 tè Abbeville gedrukt werd (vgl. Het Sterfbed van de Vrek, ca 1485; het
Paar op de Hooiwagen, ca 1490) ·*) en een boogschutter in een Térence welke te Lyon in 1493 van de
pers kwam (vgl. één der duiveltjes op de Bruiloft te Kana, ca 1480) e5 ). De jaartallen kloppen niet.
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maar er kunnen dergelijke houtsneden reeds vroeger bestaan hebben, hoewel men bij de levensboom
eerder aan beïnvloeding door miniaturen moet denken.
Men acht het mogelijk, dat Bosch de invloed heeft ondergaan van afbeeldingen op kaarten uit
het tarokspel, en dat de zwerver op de achterkant van de Hooiwagen-tryptiek (ca 1490) en de zgn.
Verloren Zoon (na 1500), de een stier berijdende naakte zondaar in de Hel van de Hooiwagen-tryptiek,
de meretrix met halvemaanvormige hoofdtooi in de boommens van de Hel van het Wellusttuin-tryptichon (na 1500) en de goochelaar op het schilderij te St Germain-en-Laye (kort na 1475) beïnvloed
zijn respectievelijk door de „mat" of „fou" a e ), de „cavalier de coupe" e7 ), de „Papesse" a8) en de
„bateleur" β β ). Maar reproducties van kaarten van het „jeu de tarots" bewijzen, dat er van invloed van
de voorstellingen van tarokkaarten op Bosch geen sprake is 7 0 ) .
Bekijken we de Westeuropese K O P E R G R A V U R E S , dan treft ons hetzelfde verschijnsel als bij
de houtsneden: het zijn Nederlandse en Duitse prenten, die men met Bosch in verband gebracht heeft
of kan brengen.
Iemand beweerde, dat Van Aken realistische trekjes aan Nederlandse en Duitse kopergravures
ontleend heeft, maar de voorbeelden die hij gaf, zijn zó weinig zeggend, dat we ze hier onvermeld
kunnen laten n).
Waarschijnlijk kende Jeroen, toen hij de compositie vervaardigde, waarnaar Du Hameel de
Krijgsolifant gegraveerd heeft, het Grote Slagveld van de Zuidnederlandse Meester van het Sterven
van Maria (ca 1435) ^ ) .
Herinneringen aan de Grote Minnetuin van de Meester der Hoven van Minne of een voorstelling
die door deze gravure beïnvloed werd, speelden hem door het hoofd, toen hij de spijsuitdeüng op het
middenpaneel van het Lissabonse drieluik (ca 1495) ontwierp 73 ). De anonymus was volgens de een
omstreeks 1455 in de Zuidelijke Nederlanden werkzaam, volgens anderen werkte hij echter in Holland
en wel omstreeks 1425 74 ). De gravure vertoont invloed van het werk van Van Eyck.
De ronde vijver met naakte vrouwen in de Wellusttuin (na 1500) herinnert even aan de Verjongingsbron van de misschien Nederlandse Meester der Banderollen (f ca 1470)76).
In de overdreven expressie van de koppen op Bosch' Kruisdraging te Gent (na 1500) zag men
verwantschap met de gezichten op de Gevangenneming van Christus van de Meester I. A. van Zwolle,
die in het einde der 15de eeuw te Zwolle werkte of daar vandaan kwam 7e ). De gravure is in elk geval vóór 1496 vervaardigd 77 ). Evenals Jeroen heeft de anonymus vele karikaturale koppen dicht bij
elkaar gebracht (nl. even boven het midden van de prent), maar dit deed Van Aken reeds in zijn vroegste
werken, zodat hij het werk van de Zwollenaar niet gekend behoeft te hebben.
Van de Utrechtenaar Reeuwich, die kort na 1460 naar Duitsland ging, heeft hij zich de gravure
„Boccaccio de geschiedenis van Adam en Eva beschrijvende" ten nutte gemaakt, waarvan hij het
tafereeltje met de schepping van Eva uit Adam nagenoeg gekopieerd heeft (vgl. het Paradijs van de
Hooiwagen-tfyptiek, ca 1490) en misschien ook de Christophorusprent (vgl. St Christophorus in het
Museum Boymans, kort voor 1495) en de Annunciatie (vgl. De Dood van de Vrek, ca 1485) 7e ).
Het is mogelijk, dat Bosch ook prenten van Israhel van Meckenem heeft gekend of van Nederlanders, onder wier invloed deze Bocholter gestaan heeft. Zijn vader, een Duitser, was een tijdlang goudsmid te 's-Hertogenbosch en misschien is Israhel daar geboren, wellicht kort vóór 1450. Vader en zoon
zijn een tijdlang in Bocholt, even over de tegenwoordige Nederlandse grens, werkzaam geweest en de
opschriften van hun gravures zijn in het Oost-Middelnederlands gesteld 79 ). De zoon heeft het werk
van Nederlanders gezien, maar ook van de Meester E. S., die zelf weer onder Nederlandse invloed
stond. Bij hem komt de bolvrucht voor (vgl. als voorbeeld bij Bosch o.a. het Paradijs van de Hooiwagen-tryptiek, ca 1490), ook de kuifvogel die in een bolvrucht pikt (naar een gravure van de Meester
E.S.; vgl. het zojuist genoemde Paradijs) 80 ), een naakt kindje dat met een molentje (vgl. achterkant
Kruisdraging te Wenen, kort na 1480)81) en een ander dat met een vogel speelt82). Verder is zijn gravure
met de hazen, die een jager aan een spit braden, in idee verwant aan Jeroens Hekeling van Krijger en
pretmakende Armoedzaaier 83 ).
Met Reeuwich en Van Meckenem zijn we ongemerkt bij de Duitsers beland.
Volgens een Vlaming heeft Jeroen een gravure van de Meester van de Johannes de Doper voor
ogen gestaan, toen hij zijn Johanna Baptista uit de collectie Lázaro (kort voor 1490) ontwierp 84 ). De
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prent geeft hetzelfde onderwerp weer en de vervaardiger zou een Zuid-Duitser zijn, die omstreeks 1455
werkzaam was θ 5 ). Hij graveerde ook een Christophorus β 6 ), op wiens mantel mogelijk het kleed van
de Christusdrager in het Museum Boymans (kort voor 1495) teruggaat 8 7 ).
Ook de Meester E.S. is meer dan eens in verband met Van Aken genoemd. Hij is waarschijnlijk
kort na 1467 overleden, werkte in Zuid-Duitsland en stond onder Nederlandse invloed. Het is niet
juist dat Bosch, toen hij het Sterfbed op de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) en het Sterfbed
van de Vrek (ca 1485) ontwierp, de invloed onderging van de kopergravures van de Ars Moriendi
van deze graveur 8 e ).
Te memoreren vallen wel het motief van de vogel, die in een bolvorm pikt (vgl. Paradijs van de
Hooiwagen-tryptiek, ca 1490) ··), de gravure met minnend paar en doedelzakspeler (vgl. zingend paar
op Hooiwagen; de versie van Reeuwich staat echter dichter bij Bosch)eo), de houding van de knecht
op de Grote Minnetuin (vgl. de zwerver op de achterkanten der luiken van de Hooiwagen-tryptiek
en de zgn. Verloren Zoon, na 1500) en de houding van de eenhoorn op de gravure van de Vogelkoning
(vgl. de eenhoorn op Bosch' Krijgsolifant) m).
Iemand meent nog dat de figuur van de H. Johannes op Patmos en het visioen (kort voor 1490)
geïnspireerd zijn o.a. door de gravure met hetzelfde onderwerp van de Meester E. S.93), maar de overeenkomst is wel heel miniem. Veel minder bewijzen nog de levende beelden op zuilen 94), de zwaardvechters met korte, gebogen zwaarden 9B) en de kleine slanke naaktfiguren β β ), die men in zijn werk
aantreft.
De invloed, welke Schongauer (ca 1445—1491, werkzaam te Colmar, geïnspireerd door de kunst
van Rogier van der Weyden) op Bosch zou uitgeoefend hebben, is door sommigen sterk overdreven.
Wel ontleende Jeroen misschien de tropische boom in het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek (na
1500) aan de gravure van de Vlucht naar Egypte (B. 7)97) en de griffioen in de Wellusttuin aan Schongauers Griffioen (B. 93) e8 ), maar dat hij ook gebruik gemaakt heeft van de gepijnigde Antonius (В. 47,
vgl. linkerluik van het Lissabonse tryptichon, ca 1495) " ) , de Johannes op Patmos (B. 55, vgl. het schil
derij met hetzelfde onderwerp te Berlijn, kort voor 1490)100) en de reeks passietaferelen (vgl. de Ecce
Homo te Frankfort, kort voor 1480, en de achterzijde van de Johannes op Patmos)101), is heel onwaar
schijnlijk: de overeenkomst is te gering. Dit geldt ook voor de gravures die men nog aanvoert: de Strijdolifant (B. 92), de Geboorte (B. 4), de Aanbidding der Koningen (B. 6) en de grote Kruisdraging (B. 21)102).
Het is volkomen onjuist om te menen, dat Bosch tot zijn duivelen geïnspireerd is door de acht
Satansdieren op Schongauers Gepijnigde Antonius103). Zelfs de veronderstelling, dat alleen de anthropomorphische duivelen van Jeroen teruggaan op bedoelde monsters (en bovendien op het beeldhouwwerk der middeleeuwse kathedralen)104), is foutief. De kunst der Nederlanden vóór Van Aken levert
in haar schilderijen, miniaturen en plastiek duiveltypen te over, die dichter bij die van Bosch staan dan
de gedrochten van Schongauer.
NOTEN
·) Rep.: Hoogewerff I, blz. 464. ·) Volgens Winkler (zie HoogewerfFI, blz. 462). *) Hoogewerff I, blz. 464.
«) Idem, blz. 465. 6) Zie blz. 262. e) Blz. 239 vlg. ') Blz. 44. 8) Blz. 158, noot 58.
·) Rep.: Tolnay, pi. 96.
10
) Mather in: Art in America and elsewhere VI. Rep.: H. Bodmer. Leonardo. Des Meisters Gemälde und Zeichnungen. Stuttgart u. Berlin 1931, nr 226.
" ) Fierens-Gevaert III, blz. 176. Vgl. Paul Fierens in Fierens-Gevaert et Paul Fierens III, blz. 105, en in Le
fantastique dans l'art flamand. Bruxelles 1947, blz. 45.
")
Enklaar. Uilenspiegel, blz. 115. Rep.: Bodmer etc., nr 345; vgl. blz. 419.
13
) Zie ook Tolnay, blz. 24. " ) De Boschère, blz. 10. " ) Gossart, blz. 142 vlgg. le ) Zie blz. 44.
") Blz. 34. M) Blz. 90, noot 71. ») Blz. 15, noot 5.
,0
) Rep.: Bouchot, nr 22. Ook Combe constateerde de samenhang: blz. 13 en 99.
" ) Zie blz. 252, noot 4. Afb. 53. ") Blz. 114. 28) Blz. 213 M) Blz. 42. Afb. 79.
" ) Rep.: W. Harry Rylands. The Ars Moriendi. Edit io princeps, circa 1450. London 1881, laatste houtsnede.
Afb. 63. Ten onrechte nemen Tolnay (blz. 27) en Baldass (blz. 234) invloed aan van de Ars Moriendi in kopergravures
van de Meester E.S. De enige kopergravure die in aanmerking komt, is die van de stervende met de gewijde kaars,
maar bij de Meester E.S. ligt de man met het hoofd naar rechts (rep.: Lionel Cust. The Master E.S. and The Ars Moriendi. Oxford 1898, afb. VI), terwijl houtsnede en Bosch hem met het hoofd naar links geven. De houtsneden uit het
blokboek zouden gemaakt zijn door een kunstenaar uit de school van Rogier. De Meester E.S. of een leerling van hem
zou de kopergravures vervaardigd hebben naar de Nederlandse voorbeelden (P. Kristeller. Kupferstich und Holzschnitt
in vier Jahrhunderten. 3te Auflage. Berlin 1921, blz. 95).
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" ) Zie blz. 196, noot 112.
" ) Combe, blz. 43. Rep.: Combe, blz. 35, I I ; Delen I, pi. XVII.
28
) Rep.: Delen I, pi. XXXIX, a. Afb. 65. Zie voor een andere houtsnede, die men met het tafereel van Bosch
vergelijken kan: blz. 242, noot 66. Afb. 64.
и
so
81
8!l
33
) Blz. 12.
) Blz. 118.
) Blz. 194.
) Blz. 44.
) Blz. 244. Afb. 85. " ) Blz. 110.
a5
) Blz. 115. Afb. 129.
3i
) Rep. in kleuren: W. L. Schreiber. Holzschnitte aus dem ersten und zweiten Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts
in der Kgl. graphischen Sammlung zu München. Strassburg 1912. Band I, afb. 27. Ongekleurd in: M. Schmidt. Die frühesten und seltensten Denkmale des Holz- und Metallschnittes aus dem 14ten und ISten Jahrhundert nach den Originalen
im K. Kupferstich-cabinet und in den K. Hof- und Staats-Bibliothek m München etc. Nürnberg z.j., nr 30.
3β
3e
*') Rep. in kleuren: Baldass, nr 78.
) Rep.: Tolnay, pi. 105, b, bovenaan
) Rep.: Tolnay, pi. 105, a.
0
* ) Rep.: Tolnay, pi. 100, a; Friedlander V, Tafel XCII. Zie ook Bosch, blz 267, noot 16 en 279. Dr. J. J. Th.
Vos, hoogleraar-directeur van het Pathologisch-Anatomisch Laboratorium te Groningen, deelde mij mede, dat hij
eens een voordracht gehouden heeft, waarin hij aanried de fantastische figuurtjes bij Bosch ook van medische kant te
bekijken.
41
) Houtsneden in: Bilder-Katalog, nr 303 (S. Beham), 508 (H. Burgkmair), 242 (Wolf Traut); H. Fehr. Massen
kunst im 16 Jahrhundert. Flugblatter aus der Sammlung Wickiana (Zurich). Berlin 1924, blz. 16(A° 1563), 20 (A° 1566),
0
0
afb. 14 (A 1560), 15 (A 1577), 16 (A° 1569), 18 (A° 1556), 19 (A° 1568). Tekening van Durer van twee aaneengegroeide kinderen in 1512 in Beieren geboren: Fr. Lippmann u.a. Zeichnungen von Albrecht Durer in Nachbildungen.
Berlin 1883—1919, dl VI, afb. 394. Het is merkwaardig, dat het monsterkind, dat volgens Argote de Molina (A" 1582)
door Bosch op een schilderij vereeuwigd zou zijn, welk conterfeitsel in het Casa Real de Pardo hing, in Duitsland
geboren is (zie Tolnay, blz. 76). Misschien was met Van Aken, maar een anonyme Duitser de portrettist. Men be
schouwde misgeboorten als een straf van God, vandaar wellicht de grote belangstelling voor hun afbeeldingen.
" ) Rep.: W. L. Schreiber. Formschnitte und Einblattdrucke in der kgl. Bibliothek zu Berlin. Strassburg 1913,
afb. 18.
" ) P. Kristeller. Decalogus. Septimama poenahs. Symbolum Apostohcum. Drei Blochbucher der Heidelberger
Universitätsbibliothek. Berlin 1907, Tafel XVII; O. Smital. Symbolum Apostohcum. Inkunabel der Wiener Nat. Bibl.
München 1924, Tafel I; P. Kristeller. Symbolum Apostolicum (AT. Hof- und Staatsbibliothek zu München). Berlin 1917,
Tafel I.
" ) Zie blz. 93. Afb. 121 en 124. " ) Blz. 239. Afb. 81. " ) Blz. 240. ") Blz. 239. Afb. 88.
" ) Blz. 240. Afb. 64 en 123.
") Combe, blz. 56, noot 16. Rep.: Schramm XVIII, afb. 380. Er bestaat een lichte overeenkomst. Wel is de
houtsnede jonger en bieden de overige drukken van Folz geen reminiscenties aan werk van Bosch.
50
) Combe, blz. 10; 56, noot 19. Rep.: Combe, blz. 35; Schramm III, afb. 571. Opgave bij Combe is foutief.
Waarschijnlijk geen invloed.
62
" ) Combe, blz. 56, noot 22 Geen invloed
) Zie blz 240 Geen invloed.
63
) Combe, blz. 62, noot 89; blz. 99. Rep.: Combe, blz. 35; Schramm V, afb. 449. De houtsnede doet Reeuwichachtig aan. Er bestaat lichte verwantschap met paar op vliegende vis, rechterluik Lissabons tryptichon (ca 1495; Bosch,
blz. 123). Van Aken kan door dergelijke voorstellingen beïnvloed zijn.
" ) Combe, blz. 29; 62, noot 93; blz. 99. Rep.: Combe, blz. 26; Schramm XVII. Hij kan het motief ook van andere
houtsneden gezien hebben, bijv. Schramm II, 162, 295; III, 389; IV, 2444; IX, 97; XI, 34, 776; of van muurschilderingen
(zie Bosch, blz. 251) of miniaturen (idem, blz. 262).
" ) Combe, blz. 63, noot 102; blz. 99. Rep.: Schramm XVII; belangrijkste voorbeeld: Combe, blz. 35, afb. 1.
Vgl. Bosch, blz. 215. Waarschijnlijk geen invloed. Bosch' typische rotsen en flora vindt men al in het Paradijs van de
Hooiwagen-tryptiek, dus vóór de drukken van Koberger.
se
) Combe, blz. 65, noot 114. Rep : Schramm XVII, afb. 4 0 9 ^ 1 2 Geen invloed.
" ) Combe, blz. 65, noot 116; blz. 99. Rep.: Schramm XVII, afb. 161; Combe, blz. 35. Afb. 72. '
se
) Combe, blz. 65, noot 119. Rep.: Schramm IV, afb. 685. De griffioen van Schongauer (zie Bosch, blz. 259)
staat dichter bij die van Bosch. M ) Blz. 259.
eo
) Rep.: Tolnay, pi. 117, links beneden
" ) В 9. A° 1497/98. Zie Benesch in: Mélanges Huhn de Loo, blz. 36 vlgg.
2
* ) Rep : W. L. Schreiber. Holzschnitte aus dem ersten und zweiten Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts in der
Kgl. graphischen Sammlung zu München. Bandii. Strassburg 1912, nr 161 en M Schmidt. Die frühesten und seltensten
Denkmale des Holz- und Metallschnittes aus dem I4ten und ISten Jahrhundert nach den Originalen im K. KupferstichCabinet und in den K. Hof- und Staatsbibliothek in München etc. Nürnberg z j , nr 87.
β5
β
e3
) Rep.: Smits, afb. 77. e4 ) Zie blz. 244.
) Blz. 219 «) Combe, blz. 19. " ) Blz. 59, noot 56; 79.
ββ
) Blz. 66, noot 127.
,0
"·) Blz. 78.
) Zie het standaardwerk Henry-René d'Allemagne. Les cartes à jouer du XlVe au XXe siècle
(3200 reproductions). Deux volumes. P a n s 1906.
" ) Gossart, blz. 142 vlgg. '·) Zie blz. 213. Afb. 52. " ) Blz. 42, 44 en 50. Afb. 77. 74 ) Idem, blz. 47, noot 70.
75
) Rep.: o.a.: Van Marie. Allégories, blz. 438; Maeterlinck. Peinture, afb. 167. Zie over de graveur: Geisberg.
Beziehungen, blz 144 vlgg. Combe beweert (blz. 64, noot 104) dat de adelaar en de inktkoker van Bosch' Johannes
op Patmos bijna identiek zijn aan die op de gravure met hetzelfde onderwerp van de Meester der Banderollen. Combe
bedoelt waarschijnlijk de gravure van de Meester E. S., die door M. Lehrs gereproduceerd werd in zijn boek Der
Meister mit den Bandrollen. Dresden 1886, afb. 4. Zie Bosch, blz. 259.
' · ) Beets in· Kunstgeschiedenis, blz. 124. Rep.. Lehrs. Katalog VII, Tafelband, Tafel 198.
" ) Lehrs. Katalog VII, Textband, blz. 186. " ) Zie blz. 239. Afb. 71.
'*) Zie Geisberg. Beziehungen, blz. 139 vlgg. Ten onrechte menen L. Indestege en J. Grauls, dat Israhel van Limburgs-Vlaamse oorsprong is. Zie Onze Taaltuin IV, blz. 263 vlgg.
80
) Blz. 66. Afb. 82. 81 ) Blz. 112, noot 76. 82) Blz. 188, noot 12.
88
) Blz. 202. D a t bij hem ook het motief van de drie speellieden voorkomt (blz. 44) bewijst niets, omdat dit
zo algemeen was.
e4
) H. Devoghelaere. Une oeuvre peu connue de Jérôme Bosch Le „Saint Jean-Baptiste" de la collection J. Lázaro.
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V Art et la Vie 1936, blz. 312 vlgg Friedlander, Tolnay en Bdldass beschouwen het schilderij als een echte Bosch.
Volgens Knuttel (Gids, blz. 80) is het misschien werk van een Noord-Nederlander, wellicht een Haarlemse imitator
van Jeroen.
" ) Rep.: Lehrs. Katalog Tafelband I, Tafel 77. Vgl. Textband I, blz. 264.
8β
) Rep : o.a. Tolnay, pi. 128, rechts boven
8e
90
" ) Volgens Tolnay. Zie Bosch, blz. 234.
) N o o t 25. ··) Blz. 66. Afb. 82.
) Blz. 240. Afb. 68.
" ) Blz. 228. D e verwantschap die Baldass (blz 234) meent te bespeuren tussen de Grote Minnetuin en de Luxuna92
voorstelling o p de Tafel der Zeven Hoofdzonden lijkt niet aanwezig.
) Blz 213.
,3
) Tolnay, blz. 36. Rep.· M. Geisberg Der Meister E S. Zweite Auflage. Leipzig 1924, Tafel 109. " ) Zie blz. 000.
β6
) Blz. 115. ·*) Rep.: Geisberg, Tafel 216. Vgl. Bosch' naakten in zijn Paradijzen en in de Tuin van de Wellust.
" ) Zie Dvorak. Kunstgeschichte, blz. 176, noot 7. Мл. ligt het meer voor de hand, dat hij dit deed aan afbeel
dingen in de trant van een houtsnede met het Paradijs in Schedels Liber Chromcarum (zie Bosch, blz 257).
,e
) Waarschijnlijk is Beets de eerste die hierop gewezen heeft (in: Kunstgeschiedenis, blz. 127). Tolnay beweert
(blz. 68, noot 105), dat Dvorak de overeenkomst ontdekte, maar de plaats waar deze haar medegedeeld heeft, geeft
eB
hij niet.
) Zie blz. 36.
100
) Dvorak. Kunstgeschichte, blz. 178. Tolnay (blz. 36) en Vermeylen (blz. 18) ondersteunen deze hypothese.
Baldass (blz. 243) verwerpt haar.
101
) Dvorak. Kunstgeschichte, blz. 178.
10!1
) Beets in: Kunstgeschiedenis, blz. 128. Vgl. Bosch, blz. 213.
103
) Dvorak in Kunstgeschichte, blz. 174 vlgg. en Beets in: Kunstgeschiedenis, blz. 127. Ook Chastel (blz. 228)
schijnt er zo over te denken.
4
^ ) Baldass, blz. 67.

Nu komen de M I N I A T U R E N aan de beurt. Omdat daar zo vele onder zijn, voornamelijk onder
de als randornament of opvulling van letters gebruikte, die in Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse
handschriften als varianten voorkomen, heeft een verdeling naar het land van herkomst minder zin
dan bij de voorafgaande categorieën. Zo veel mogelijk zal echter de oorsprong opgegeven worden. De
meeste welke ter sprake zullen komen, zijn overigens door Nederlanders vervaardigd.
We beginnen met de miniaturen, die het karakter van schilderijtjes hebben of (en) de tekst illustreren, en vervolgens worden de verluchtinkjes besproken, welke als randornament of lettervulling dienst
doen en geen illustraties zijn bij de tekst.
De slankefigurenvan Adam en Eva in Bosch' Paradijzen achtte iemand beïnvloed door miniaturen
in de „weicher Stil" uit het begin der 15de eeuw, bijv. door de afbeelding van Zondeval en Verdrijving
uit het Paradijs in de Très riches Heures du Duc de Berry (Chantilly) ^. Een ander sluit zich hierbij aan,
daar hij het Paradijs van de Hooiwagen-tryptiek (ca 1490) in de gracieuze vorm van de gestalten en de
verhalende toon van de afzonderlijke toneeltjes verwant vindt aan dezelfde verluchting, ten onrechte
door hem de Scheppingsminiatuur genoemd, en omdat de bolvorm van de Derde Scheppingsdag op de
buitenkanten der zijluiken van de Wellusttuin-tryptiek (na 1500) hem doet denken aan de ronde vorm
van het Paradijs op die miniatuur2). De illustratie is van de hand van de gebroeders van Limburg en
werd waarschijnlijk tussen 1413 en 1416 geschilderd. De scènes op het linkerluik van het Hooiwagentryptichon staan echter veel dichter bij miniaturen uit handschriften van La Cité de Dieu 3) en een gravure van Reeuwich 4).
De doedelzakspeler op het middenpaneel van de Hooiwagen herinnerde een geleerde in de vlakke
opzet van de contouren ook aan werken in de „weicher Stil", bijv. aan miniaturen, die Jacquemart
de Hesdin 5) gemaakt heeft voor het psalter van de Duc de Berry in de Bibliothèque Nationale te
Parijs e ). Het door Bosch toegepaste motief van drie jongetjes bij de kruisdragende Christus vindt men
ook op een miniatuur uit het atelier van dezelfde illustrator (gebedenboek van de Duc de Berry in de
Koninklijke Bibhotheek te Brussel)7).
Nog een ander handschrift uit het begin der 15de eeuw is met Bosch in verband gebracht. Het
interieur van de Superbia op de Tafel der Zeven Hoofdzonden (ca 1475) 8), het landschap op de achtergrond van de St-Hieronymus te Gent (kort voor 1495)9), de reeks passietaferelen op de achterkant
van de Johannes op Patmos (kort voor 1490)10) en op de buitenkanten der zijluiken van de Aanbidding
in het Prado (na 1500) "), en de kleinefiguurtjesop de achtergrond van de voorzijde van bedoeld drieluik 12) hebben herinneringen opgeroepen aan sommige miniaturen uit het zogenaamde Turijns-Milanese
getijdenboek, waaraan misschien Jan van Eyck omstreeks 1417 in Den Haag, in opdracht van de Hollandse Graaf Willem van Beieren heeft gewerkt13). Van directe beïnvloeding is geen sprake, maar wel
bestaat er verwantschap, o.a. in wijze van tekenen, kostuums en interieurs. Het motief van een kist
aan het voeteneind van een bed, hetwelk voorkomt op Bosch' Sterfbed van de Vrek (ca 1485) ontdekt
men ook bij het kraambed op de Geboorte van Johannes de Doper in hetzelfde handschrift.
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Het is natuurlijk uitgesloten, dat Bosch bovengenoemde manuscripten onder ogen heeft gehad.
Nog dichter bij Van Aken staat het zoeven genoemde motief op een sterfbedscène in een 15deeeuws, in de Nederlanden verlucht handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs 14 ).
Verder heet Bosch tot zijn Aanbidding te Philadelphia (kort na 1475) geïnspireerd door een waarschijnlijk Utrechtse miniatuur uit 143815). Maar deze lijkt zelf weer veel op oudere miniaturen 1 β ) en
op een tekening in het Prentenkabinet te Berlijn, die terug zou gaan op een verloren werk van Hubert
van Eyck of van de hand van een onbekende Brabander zou zijn 17 )· De waarschijnlijk Utrechtse ver
luchting staat dichter bij het schilderij van Bosch dan de andere miniaturen en de tekening 1 8 ). Er zit
iets Van Eyck-achtigs in.
Op miniaturen uit Vlaamse en Franse handschriften van La Cité de Dieu is reeds gewezen19).
Jeroen zou ze (of andere die eraan verwant zijn) gekend kunnen hebben, toen hij de Tafel der Zeven
Hoofdzonden (ca 1475; vgl. Franse hss. uit ca 1475 en 1478), het Sterfbed van de Vrek (ca 1485; Vlaamse
hss. uit 1410 en 1466) en het Paradijs van de Hooiwagen-tryptiek (ca 1490; vgl. Frans hs. uit ca 1480)
schilderde. Ook in het Paradijs van het Laatste Oordeel-tryptichon (na 1500) mogen we op een reminiscentie wijzen aan een dezer manuscripten (Frans hs. uit ca 1480).
Er zijn nog tal van andere miniaturen, die Van Aken geïnspireerd kunnen hebben tot bepaalde
voorstellingen. Waarschijnlijk heeft hij er gekend, die monstermensen weergaven, t.w. gedrochten met
lange, neerhangende oren (vgl. bode op linkerluik van Lissabons tryptichon, ca 1495)20), met lange
snavels (vgl. idem) 21 ), zonder hoofd en met de ogen, neus en mond in de romp (vgl. romploze bedelaar
op middenpaneel)22) en met één been en één grote voet (vgl. figuur met dolk in de buik op rechterluik)23).
Hij onderging denkelijk de invloed van één of meer miniaturen, die nauw verwant waren aan een
in 1467, 1468 of 1469 te Brugge door Loyset Liédet of in diens atelier voor de roman Renaut de Montauban vervaardigde miniatuur, welke de maaltijd van een aanzienlijk personage voorstelt (vgl. de
Bruiloft te Kana, ca 1480) ^ ) . Samenhang tussen dit schilderij en Noordnederlandse (Utrechtse) handschriftillustraties met hetzelfde onderwerp is niet uitgesloten25).
Men wees er op, dat Jeroen wellicht 15de-eeuwse Nederlandse verluchtingen met Laatste Oordeelen Hellevoorstellingen heeft gekend 2e ); misschien ook een miniatuur in de trant van een Christus in
Gethsemané, met erboven passietaferelen, in het Getijdenboek van Jan van Bedford (vgl. de Mis van de
H. Gregorius, na 1500)27). Belangrijker is een opvallende overeenkomst tussen een duivel met vrouweborsten en lange staart in een hel van Jean le Tavemier 2 β ) en de duivel, die in de hei van de Hooi
wagen-tryptiek (ca 1490) een ladder beklimt.
Het is ook mogelijk, dat hij geïnspireerd is door Nederlandse miniaturen met St Antonius of een
zondaar in horizontale houding door duivels in de lucht meegenomen (vgl. linkerluik van het Lissabonse tryptichon, ca 1495)29), met Maria en het Kindeke op een ezel (vgl. bedelaar op rat op middenpaneel) 30 ), met de terechtstelling der 10 000 martelaren op de berg Ararat (vgl. zondaren in doornen
op het middenpaneel van de Laatste Oordeel-tryptiek, na 1500) 31 ), met de bij zijn kruisdraging door
een prikkelplank gekwelde Christus (vgl. Kruisdraging in het Escoriaal, ca 1485) ^), verder door
Nederlandse verluchtingen, voorstellende een badstoof met plank waarop kersen liggen (vgl. Schip
met Pretmakers, ca 1490) 33 ), een badstoof met gordijnen (vgl. naakte vrouw op rechterluik van de
Lissabonse tryptiek) M ), een rijk geklede vrouw met kostbare beker, die Antonius tempteert (vgl. rechterluik) K), de verspieders met de druiventros uit het dal Eskol (vgl. afbeelding op bouwval, middenpaneel) 3e ), drie speellieden (vgl. drie varenden bij tafel, middenpaneel en rechterluik) 37 ), en een tuin
met fontein en één of meer minnende paren (vgl. Tuin van de Wellust, na 1500) 3 e ). Verscheidene van
deze voorstellingen vindt men ook op Franse en Duitse miniaturen 39 ).
Van de Franse dient gewezen te worden op die, welke gepersonificeerde ondeugden voorstellen,
gezeten op een rijdier en met een vogel op de hand (vgl. ruiter op kruik, middenpaneel Lissabons
drieluik) 40 ), op een vagevuur dat Jean Colombe omstreeks 1485 in Les très riches Heures du Duc de
Berry (Chantilly) heeft aangebracht, en dat een zondares weergeeft, die naakt op de grond ligt met een
hondje dicht bij haar schaamdeel en een draakje of hagedis bij haar anus (vgl. het naakte paar met
pad en vogel op de Tafel der Zeven Hoofdzonden, ca 1475 en de vrouw in de hel van het Laatste Oordeeltryptichon te Wenen, na 1500)41), op een door J. Fouquet geschilderde scène uit een toneelstuk, voorstellende de marteldood van St Apollonia, waarbij een nar aanwezig is (vgl. duivel-nar bij naakte gepijnigde zondaar op voorgrond van rechterluik van de Laatste Oordeel-tryptiek te Wenen) 42), op de
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15de-eeuwse voorstellingen van „La Mort chevauchant un boeuf", waarbij de Dood naakt en meteen
spies in de hand een os berijdt, waarover een doek ligt (vgl. naakte, door een spies doorboorde zondaar
op rund, rechterluik Hooiwagen-tryptiek, ca 1490) " ) en op afbeeldingen van triomftochten met zinnebeeldige betekenis, die er toe meegewerkt kunnen hebben om in Jeroen het idee van de Hooiwagen te
doen ontstaan 44 ).
Van de Duitse miniaturen komen in aanmerking één uit het tweede kwart der 15de eeuw, die verwant is aan het Sterfbed van de Vrek (ca 1485) 45) en andere uit dezelfde tijd, welke wagens weergeven,
die zonden voorstellen en door paarden naar de hel getrokken worden (vgl. middenpaneel Hooiwagen)46).
Van de Engelse worden voorlopig genoemd een in horizontale houding door duivelen in de lucht
meegevoerde St Guthlac (vgl. Antonius in de lucht, linkerluik Lissabons tryptichon) 47) en een boven
een vis getekend schip, waarvan de mast schuin staat en in welks want een man klimt (vgl. schip bij
St Antonius op hetzelfde luik) 48 ).
Vele zijn de los van de tekst staande, vaak speelse verfraaiinkjes, welke Bosch-achtige allures
hebben. Er kan vooral op Zuidnederlandse gewezen worden, in mindere mate op Noordnederlandse,
Engelse en Franse.
Van de Zuid- en Noordnederlandse miniaturen verdienen vermelding: half als mens en half als
dier weergegeven speellieden (vgl. doedelzakspeler, linkerluik Lissabons tryptichon) 49 ), wezen half
mens half dier, met hoofdband met veren (idem) 60 ), speelmansgedrocht met lang mes (idem) Б 1 ), speel
man-duivel met doedelzak (idem) S 2 ), sitiron of zeeridder: een ridder wiens middel overging in een visstaart (vgl. ridder op vis, idem) S 3 ), naakt mannetje dat met zijn hoofd tussen zijn benen doorkijkt
(vgl. zo'n kereltje, idem) M), figuurtje met hoofd op menselijk onderstel (vgl. romplozebedelaar, midden
paneel) в 5 ), bedelaar-duivel met mismaakte voet (vgl. liereman, idem) 6 e ) , monsterdieren (vgl. monster
met pijl in de bout, idem) 5 7 ), naakt figuurtje met zakmuts (vgl. zo'n kereltje, idem) 6 8 ), grappige rand
versiering welke Bosch verwerkte tot zijn „steelvogel" (vgl. vogel bij harpenaar, idem) 5 9 ), apen die de
handelingen van mensen verrichten (vgl. apen in visschip, idem) m), drie uit een boek zingende geeste
lijken (vgl. duivelgeestelijken met brevier, idem) β 1 ), een distelbloem als ornament (vgl. hoofd en muts
van bedelaar op kruik, idem) e 2 ), gekuifde vogel met lange snavel en staart (vgl. kuifvogel, idem) e 3 ),
zeug met spinrok (vgl. aap met braadspit, idem) M), beer met ñuit (vgl. idem) в б ), een varken dat op een
stier en een aap die op een zwijn rijdt (vgl. aap op stier, idem) β β ), een vogel die een aap in de anus
pikt (vgl. vogel bij anus, idem) e 7 ), een wezen dat met pijl en boog op een mannetje met ontbloot
achterwerk schiet (vgl. fragment van Antonius-temptatie uit collectie Gutmann) e 8 ), mannen die naar
een opgehangen bol happen (vgl. Schip met Pretmakers, ca 1490) " ) , kereltje met vogelkop en kapmantel 7 0 ) (vgl. een getekende vogel-bedelaar met kap en schildje) " ) , een haas die aan een stok over
zijn schouder een man torst и ) (vgl. de als een jager weergegeven haasduivel, die op het rechterluik
van de Wellusttuin-tryptiek een naakte vrouw aan zijn krauwel draagt, na 1500) 73 ), een harpspelende
zeug met modieuze hoofdtooi 7 4 ) (vgl. zeug met kap, idem) en een monnikvis 7Б ) (vgl. een soortgelijk
wezen in het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek) 7 e ). Evenals in het werk van Jeroen worden in Zuid
nederlandse handschriften dikwijls geestelijken gehekeld 7 7 ), terwijl sommige karikaturale koppen, die
als randornament dienst doen, al echte Bosch-koppen zijn 7 β ) .
Van de Engelse miniatuurtjes treffen een reigerachtige vogel, die zijn snavel naar de anus van een
dwergachtig mannetje brengt (vgl. vogel bij kereltje op middenpaneel Lissabons tryptichon 7e ), een hondekop op naakt menselijk onderstel (vgl. romploze bedelaar, idem) 8 0 ), een kunstenmaker die alleen
een korte schoudermantel draagt (vgl. de tromper op rechterluik) 81 ) en verder een aantal illustraties in
'The Romance of Alexander, Queen Mary's Psalter en The Ormesby Psalter.
Uit het eerste handschrift, waarvan de meeste illustraties uit de 14de eeuw zijn, werden genoteerd:
een doedelzakspeler, half mens half dier (vgl. doedelzakspeler, linkerluik Lissabons tryptichon) **),
een blinde man geleid door een hond (vgl. speelman met hond, middenpaneel) 8 S ), blinden die elkaar
vasthouden (vgl. blinde liereman die het kleed van zijn maat vastgegrepen heeft, idem) **), een putter
(vgl. putter, idem) 8 5 ), een vogel met wonderlijke kop (vgl. „steelvogel", idem) 8 e ), apen die als mensen
handelen (vgl. apen in visschip, idem) 8 7 ), een gekuifde vogel met lange snavel en staart (vgl. kuifvogel,
idem) 8 8 ) en een haas die een mens aan een stok over de schouder draagt (vgl. hetzelfde onderwerp in
de Hel van de Wellusttuin-tryptiek, na 1500) 8e ).
De illustraties in dit handschrift zijn van verschillende hand. De enige kunstenaar die met name
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genoemd wordt, is Jehans de Grise, een Vlaming, die omstreeks 1340 aan het boek gewerkt heeft.
Het zou niet vreemd zijn, wanneer er nog andere Zuid-Nederlanders aan meegewerkt hadden, zó
Vlaams doen de realistische verluchtingen aan. Iemand noemt onder de voorlopers van Bosch' genreschilderijen ook miniaturen, t.w. voorstellingen van maanden zoals de gebroeders van Limburg ze
waarschijnlijk tussen 1413 en 1416 gaven in de Très riches Heures du Duc de Berry (Chantilly) 90 ). Maar
deze staan veel verder van Jeroens werk af dan sommige genrestukjes in The Romance of Alexander,
bijv. het tafereeltje van de acht blinden, die met knuppels een zeug trachten raak te slaan (prototype
van de verdwenen en aan Bosch toegeschreven Jacht op het Varken) 91 ) en de scène met enige mismaakten, die op krukjes over de grond kruipen (prototype van Bruegels Bedelaars in het Louvre) β2 ).
Ook de verluchtingen van het tweede handschrift, dat eveneens uit de 14de eeuw dateert, hebben
Zuidnederlandse trekken. Hier signaleert men: ridders die uit de ruggen van vissen oprijzen (vgl.
ridder op vis, linkerlüik Lissabons tryptichon) 93 ), een door een pijl getroffen monsterdier (vgl. hetzelfde onderwerp, middenpaneel) 94 ) en vier mannen die happen naar een opgehangen bolvormig voorwerp (koek of broodje? vgl. Pretmakers in een Schip, ca 1490)95).
In The Ormesby Psalter (begin 14de eeuw) staat een varende afgebeeld, die een treffende overeenkomst vertoont met de tromper op het rechterluik van de Lissabonse tryptiek 9 e ). Verder een naakte
man op een beer 97 ), waarbij men zich even een soortgelijke voorstelling voor de geest roept, welke
Bosch op de Tuin van de Wellust schilderde.
Van de Franse miniatuurtjes kan men noemen: een kereltje bij wie een bezem in de anus steekt
(vgl. doedelzakker, linkerlüik Lissabons tryptichon) 9e ), een figuurtje met hoofd op menselijk onderstel
(vgl. romploze bedelaar, middenpaneel) " ) , een op een heuveltje zittende aap die een korte kapmantel
draagt (vgl. aap op trom, idem) 100 ), een vogel die een man in de anus pikt (vgl. vogel bij anus, idem)101),
een vogelschip (vgl. hetzelfde motief, idem)102) en op hagedissen lijkende duiveldieren met monnikskappen (vgl. hagedisduivel met monnikskap, rechterluik) 103 ).
Vóór mij zijn er ook anderen geweest, die geloofden dat Van Aken de invloed van miniaturen
ondergaan heeft. Maar zij hebben slechts weinige voorbeelden kunnen geven. Men versta dan onder het
geven van een voorbeeld het noemen van de miniatuur en het eraan verwante werk van Bosch. Sommige
veronderstellingen zijn reeds vermeld, andere volgen thans.
Iemand schreef verscheidene malen als zijn mening neer, dat Jeroen geïnspireerd is door het fantastische element van sommige miniaturen, o.a. van wonderlijke dieren uit bestiaria, maar gaf geen
voorbeelden van directe invloed 104 ).
Een tweede geloofde, dat de Brabander realistisch-satirische trekjes overnam van verluchtingen
uit Vlaamse handschriften105). Als voorbeelden van rechtstreekse beïnvloeding gaf hij alleen: apen,
jongleurs, leeuwen die op hun achterpoten lopen, en beren, t.w. op de Aanbidding en de St-Antoniustemptatie in het Prado en op het Lissabonse drieluik loe ); maar van bedoelde voorstellingen komen
alleen apen op enige der genoemde schilderijen voor, nl. op de Aanbidding en de panelen te Lissabon107).
En: een monnikvis op het linkerlüik van de St-Hieronymus-tryptiek, maar zo'n vis staat er in 't geheel
niet op l o e ). Ook zou Jeroen miniaturen met duivelvoorstellingen gekend hebben 109 ). Men gaf echter
geen voorbeelden.
Een derde nam invloed aan van verluchtingen in o.a. bestiaria en reisbeschrijvingen (wóndermensen) 110 ). Het enige voorbeeld dat hij gaf, was de reeds behandelde haas, die een man draagt 111 ).
Ten onrechte meende hij, dat Bosch ook door duivelen geduwde kruiwagens met verdoemden aan
miniaturen ontleend zou hebben 112 ). Het motief komt bij Van Aken niet voor.
Ook andere kunsthistorici geloven dat Jeroen miniaturen gekend heeft, maar zij geven geen enkel voorbeeld 113 ). De Aanbidding van de Koningen in het Metropolitan Museum te New York 114 ) zou invloed van miniaturen verraden; van welke wordt echter niet gezegd115). De draak op een tekening
van Bosch 1 1 β ) lijkt, naar een kenner meent, op grappige randversieringen in middeleeuwse handschrif
ten 1 1 7 ) en het Jongste Gericht van de Tafel der Zeven Hoofdzonden op laat-middeleeuwse verluchtin
gen 1 1 8 ). Ook hij geeft geen voorbeelden.
Aangaande de monsterdieren van Jeroen schrijft iemand, dat zijn fauna nauw verwant is aan de
fantastische dierenwereld der manuscripten en dat men voortdurend vergelijkingen zou kunnen maken 119 ).
Deze geleerde doet dit echter niet en zijn opmerking bewijst, dat hij weinig handschriften gezien heeft,
want zó veelvuldig komen de voorbeelden van Bosch niet voor. Hij geeft er slechts één, t.w. een monster
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met klarinetsnuit in het 15de-eeuwse Missel de St. Etienne de Dijon (Vlaams werk?)120). Hij vergelijkt
hem met de duivel op de Hooiwagen, maar confrontatie met de „klarinettist" bij de naakte vrouw op
het dak op het Laatste Oordeel te Wenen (na 1500)121) komt eerder in aanmerking.
De voorstellingen waarbij dezelfde kunsthistoricus aan een ander soort miniaturen denkt, zijn de
volgende: bij de Kruisdragingen te Wenen en in het Escoriaal ш ), de Aanbidding van het Gouden
Kalf op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik123) en de Christophorus in het Museum Boymans124). Hij verwijst steeds naar Noordnederlandse miniaturen125), maar de overeenkomst is al heel
miniem. Verder bij de Keisnijding, omdat de gecalligrapheerde letters hem aan een bladzij uit een
manuscript doen denken12e), de rondjes van de Opstanding12'), het Laatste Oordeel en het Paradijs12β)
op de Tafel der Hoofdzonden, en bij vrouwelijke naakten in de Wellusttuin129).
Alleen zijn constateringen betreffende het monster met de klarinetsnuit en de Dood die op een
rund rijdt130) zijn van wezenlijk belang.
NOTEN
') Tolnay, blz. 63, noot 61. Rep.: P. Durrieu. Chantilly. Les très riches Heures de Jean de France, Duc de Berry.
Paris 1904, pi. XVIII. Jean, Duc de Berry (1340—1416), was de broer van de Bourgondische hertog Philippe le Hardi
(t 1404). Beiden waren zonen van Jean II, koning van Frankrijk.
!
) Baldass, blz. 25 vlg. Waarschijnlijk denkt Combe (blz. 39) aan deze zelfde miniatuur, als hij schrijft dat
sommige vrouwelijke naaktfiguren in de Wellusttuin hem herinneren aan naakten van de gebroeders van Limburg.
Vgl. verder Smits (blz. 23), die naar aanleiding van het Paradijs zegt: „Jeroen behandelt het gegeven in den verhaaltrant van de Gebroeders van Limburg."
') Zie blz. 244.
4
) Blz. 239. Tolnay (blz. 68, noot 109) confronteert het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek meteen miniatuur
uit hs. 18880 van het Brits Museum (rep.: Tolnay, pi. 127, b), die verwant is aan de miniatuur der gebroeders van
Limburg. Maar de samenhang is al heel gering.
') Sinds 1384 in dienst van Jean, Duc de Berry. Hij was afkomstig uit het Vlaams-Franse grensgebied.
e
) Baldass, blz. 67. 7) Zie blz. 128, noot 30. e) Vermeylen, blz. 10.
») Vermeylen, blz. 27. Vgl. Baldass, blz. 61. 10) Baldass, blz. 49. Duidelijke rep.: Baldass, nr 119.
" ) Baldass, blz. 49. Duidelijke rep.: Baldass, nr 120. ") Vermeylen, blz. 29.
ls
) Rep.: P. Durrieu. Heures de Turin. Etc. Paris 1902; G. Hulin de Loo. Heures </e Milan. Bruxelles-Paris 1911,
in het bijzonder pi. XX. Heures de Turin, pi. I, XI en XXIII doen mij door de wijze van tekenen en kostuums aan
tafereeltjes op de Tafel denken. F. Lyna {De Gulden Passer N.R. XX, blz. 94) heeft zich de vraag gesteld of het getijdenboek niet in Noord-Nederland ontstaan is, ongeveer tussen 1430 en 1450. Het zou dan onder invloed staan van de
kunst van Van Eyck.
14
) Rep.: Miracles de Notre Dame. Tome I. Reproduction des 59 miniatures du Manuscrit Français 9198 delà
Bibliothèque Nationale. Paris z.j., pi. 29. Midden 15de eeuw. Afb. 60.
16
) Tolnay, blz. 15. Rep.: Tolnay, pi. 126, rechts boven. Ms. 12, fol. 77v in Museum Meermanno-Westrenianum
te Den Haag. Byvanck en Hoogewerff (pi. 27, D) beschouwen haar als een Utrechtse miniatuur. HoogewerfT (I, blz.
463) schrijft haar toe aan de Meester „Pelagius".
16
) Rep.: Martens, fig. 54 vlgg. Zie ook Tolnay, blz. 58, noot 13.
") Tolnay, blz. 58, noot 13; Bosch, blz. 255 en Martens, fig. 58.
16
) Ook dichter dan een houtsnede in Nederlandse vertalingen van het Speculum humanae salvationis, o.a. in de
Spieghel der menschliker behoudenisse. Culenburch, Johan Veldener, 1483.
") Zie blz. 244 vlgg. so) Blz. 12. O.a. Zuidnederlands. ") Blz. 12. Zuidnederlands?
") Blz. 41. Noord- en Zuidnederlands. " ) Blz. 118. O.a. Noord- en Zuidnederlands.
" ) Blz. 218. " ) Idem.
" ) Tolnay, blz. 57, noot 9; 65, noot 72; 66, noot 83. Rep.: Tolnay, pi. 127, a en 127, с
" ) Tolnay, blz. 30. Rep.: Tolnay, pi. 126, links boven.
2e
) Rep.: C. Gaspar et F. Lyna. Philippe le Bon et ses beaux livres. Bruxelles 1942, pi. XVI. Afb. 89. Het is een
miniatuur, die in 1455 vervaardigd is voor Le traité des quatre dernières choses, een vertaling van een Latijns werk van
Dionysius de Kartuizer (zie blz. 277). Le Tavemier werkte hoofdzakelijk in Oudenaerde en leefde nog in 1477. Zijn
oeuvre staat onder invloed van Jan van Eyck en Rogier van der Weyden.
") Zie blz. 39. Voorbeelden: Nederlands, eind 15de eeuw; waarschijnlijk Nederlands, begin 15de eeuw.
s0
) Blz. 88. 31) Zie Hoogewerff I, blz. 290. Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 179, D.
") Rep.: Het Gildeboek V, blz. 41 vlgg., afb. 3; Byvanck en Hoogewerff, pi. 37, B. 't Motief komt echter ook op
schilderijen en in stichtelijke lectuur voor. Zie blz. 248 en 277.
S3
) Blz. 193. Zuidnederlands. Afb. 44. " ) Blz. 109 vlg. Zuidnederlands. Afb. 92.
35
) Blz. 109, o.a. Sander Bening (1470—1500). Ook op schilderijen.
'*) Blz. 93. Van Moerkerken (blz. 200) geeft een miniatuur uit een Breviarium Romanum op de K.B. te Den
Haag. 't Motief komt echter ook voor op o.a. koorbanken, kapitelen, gevelstenen en schotels.
") Blz. 44 en 115. O.a. Zuidnederlandse voorbeelden, 15de eeuw. Motief ook op tekeningen, houtsneden,
kopergravures, schilderijen en tapijten.
3e
) O.a. Martin et Lauer, pi. LXH (Zuidnederlands, 15de-eeuw) en E. Droz et G. Thibault. Poètes et musiciens du
XV siècle. Paris 1924, bij blz. 70 (begin 16de eeuw, Zuidnederlands). '·) Zie de genoemde blzz.
40
) Blz. 85. Miniatuur uit ca 1390. Waarschijnlijk ook een Vlaamse.
" ) Rep.: Blum et Lauer, pi. 25. ") Rep.: Van Puyvelde, pi. 46.
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**) Zie: A. de Laborde. La mort chevauchant un boeuf. Paris 1923, blz. 19 vlg. Rep.: PI. X, XI en XIII. Afb. 87.
Ook Combe (blz. 59, noot 56) constateerde deze overeenkomst.
" ) Blz. 207; vrbb. 15de en 16de eeuw. " ) Blz. 244. " ) Blz. 207. " ) Blz. 36. Eind 12de eeuw.
") Blz. 35. Uit een bestiarium van het midden der 13de eeuw. Afb. 105.
" ) Blz. 19 en 154. Zuidned., 14de, 15de en 16de eeuw.
">) Blz. 20. Zuidned., begin 14de eeuw (?). Afb. 101. " ) Blz. 20. Waarschijnlijk Zuidned., 15de eeuw. Aß. 102.
'·) Blz. 154. Zuidned., 13de eeuw (?). " ) Blz. 34. Zuidned., 15de eeuw.
" ) Blz. 35. Zuidned., 14de eeuw. Afb. 106. " ) Blz. 41. Zuid- en Noordned., 13de en 14de eeuw.
" ) Blz. 52. Zuidned., 13de eeuw(?). 6 ') Blz. 58. Zuidned., 14de eeuw (?).
»·) Blz. 67. Amersfoort C), ca 1470. Afb. 107. 6e) Blz. 68. Waarschijnlijk Zuidned., begin 14de eeuw(?).
60
) Blz. 73: Van Moerkerken, blz. 208: 14de-eeuws Missale Romanum uit Amiens, waarschijnlijk Zuidned. werk.
" ) Blz. 81. Zuidned."' Tweede helft der 13de eeuw. Afb. 117. e2) Blz. 83. Zuidned., begin 16de eeuw.
e8
) Blz. 85. Zuid- en Noordned., 15de eeuw. " ) Blz. 93. Philippe de Mazerolles, Brugge, ca 1470.
" ) Blz. 95, noot 6. Zuidned., ca. 1500. " ) Blz.
101. Utrecht, ca 1460. Afb. 26.
ββ
") Blz. 174. Zuid- en Noordned., ca 1400.
) Blz. 188. Zuidned., begin 14de en 15de eeuw. Afb. 31.
··) Blz. 142. Utrechts, ca 1450. Afb. 34.
"Ó Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 140. Zuidned., begin 14de eeuw? Afb. 101.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 105, a, in het midden.
**) Psautier de Guy de Dampierre. Ontstaan in Noord-Frankrijk in de tweede helft der 13de eeuw. Waarschijnlijk
Vlaams werk. Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 54; Van Moerkerken, blz. 207; Gaspar et Lyna I, pi. XLV. Afb. 117.
,s
) Lafond, blz. 57, constateerde de overeenkomst reeds.
**) Rep.: Maeterlinck. Peinture, blz. 56. Zuidned., 15de eeuw. »·) Rep.: Idem, afb. 165. Zuidned., 15de eeuw.
'«) Rep.: Combe, pi. 93. ") Zie Bax. Bisschoppen, blz. 246.
" ) Bijv.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 91. Noordned., 1460—1462; Livre d'Heures de Gysbrecht de Brederode,
évêque élu d' Utrecht. Introduction J. Brassinne. Bruxelles s.a., passim: Utrechts werk, ca 1450.
'·) Zie blz. 174. 13de eeuw. eo) Blz. 141. Einde 13de eeuw.
el
) Blz. 114. Begin 14de eeuw. Ook een Italiaans voorbeeld. " ) Blz. 154. " ) Blz. 54, noot 41.
" ) Blz. 54, noot 52. " ) Blz. 68. " ) Blz. 71, noot 90. Afb. 108. ê ') Blz. 73. eli) Blz. 85.
··) Rep.: Romance of Alexander, fol. 81». , 0 ) Baldass, blz. 13.
" ) Fol. 74v. Zie D. Bax. Als de blende tzwijn sloughen. Ts. LXIII, blz. 82.
") Fol. 109r. Zie over Bruegels schilderij, dat het spreekwoord „Ten is altijt geen vastelavont" weergeeft: Bax.
Bisschoppen, blz. 241 vlgg.
' s ) Blz. 34. A/l·. 103. " ) Blz. 58. Afb. 104. »5) Blz. 143, noot 15. Afb. 33. ··) Blz. 114. Afb. 126.
") Rep.: S. C. Cockerell and M. Rh. James. Two East Anglian Psalters at the Bodleian Library, Oxford. Oxford
1926, Ormesby XIV.
··) Blz. 19. Afb. 100. Handschrift voor Karel de Stoute, dus ca 1460.
") Blz. 41: 14de-eeuws. 100) Blz. 93: 14de-eeuws. Afb. 122. 101) Blz. 174: A" 1363.
10s
) Blz. 103: 14de-eeuws. Afb. 119. 103) Blz. 110: 13de-eeuws.
101
) Maeterlinck. Peinture, blz. 67, 126 en 237. 105) Gossart, blz. 110 vlgg., 138 vlgg. 10 ·) Gossart, blz. 120.
"'З
Zie de reproducties bij Baldass.
ιοβ
) Gossart,
blz. 167. Vgl. de afbeelding
van een monnikvis in Maeterlinck. Peinture, blz. 165. Zie Bosch, blz.
263, noot
76 l o e ) Gossart, 11Э
blz. 206 vlgg. 1,CI) Lafond, blz. 21. 1 1 1 ) Lafond, blz. 57. Zie Bosch, blz. 263. noot 72.
lla
) Lafond, blz. 63.
) Winkler (blz. 159), Friedlander (V, blz. 110 en 119; Hieronymus, blz. 14 vlgg.),
A. M. Hammacher (Jeroen Bosch. Vrije Bladen ХШ, schrift 9; Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift XLVI, II, blz. 204)
en Paul Fierens (Le fantastique dans l'art flamand. Bruxelles 1947, blz. 39).
114
) Rep.: Fnedlander V, Tafel XLIII. l " ) Hannema. Jaarverslag, blz. 5. "«) Rep.: Baldass, nr 136.
,17
) Baldass, blz. 81. l l e ) Baldass, blz. 20. u e ) Combe, blz. 58, noot 53.
" Ό Idem. Rep.: V. Leroquais. Les sacramentaires et les missels manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Paris 1924, pi. CV. Afb. 111.
' " ) Rep.: Baldass, nr 59. Afb. 110. ^ 8 ) Combe, blz. 59, noot 60. »") Blz. 62, noot 87. "«) Blz. 64, noot 109.
,25
) Respectievelijk Byvanck en Hoogewerff, pi. 6, 10 en 37; pi. 98; pi. 26.
" · ) Combe, blz. 55, noot 8. Hij geeft geen voorbeelden.
" ' ) Combe, blz. 9. Hij verwijst naar Noordnederlandse miniaturen, waarop de motieven van bazuinende engelen,
Christus op regenboog, voeten op aardbol, en uit het graf verrijzende doden voorkomen. Rep.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 24, 25, 45, 47, 69 en 75. Men vindt ze echter ook op schilderijen vóór Bosch.
148
) Combe, blz. 76. Hij geeft geen voorbeelden.
m
) Combe, blz. 67, noot 134. Hij verwijst naar naakten in een Noordnederlands (Utrechts?) handschrift, waarvan
ik vermoed dat het in de omgeving van Reeuwich ontstaan is. Zie Bosch, blz. 243, noot 90.
»») Blz. 266, noot 43.
De P L A S T I E K die voor Bosch in aanmerking komt, sluit zich in hoofdzaak aan bij de tweede
groep der miniaturen. Zij bestaat uit kleine gebeeldhouwde of in hout uitgesneden, vaak bizarre voorstellingen, die de kerken der middeleeuwen sierden. Deze treft men, evenals de bedoelde handschriftversieringen, zowel in de Nederlanden als in Frankrijk, Engeland en Duitsland aan. Er is in beide gevallen sprake van een soort repertoire, dat vele miniatoren en beeldhouwers of beeldsnijders uit die
landen kenden.
Uit de gewesten met een Nederlandssprekende bevolking kan men noemen: de zgn. zeeridder
(vgl. ridder op vis, linkerluik Lissabons tryptichon) ^ , een in een mand gezeten naakt mannetje met
hoofdbedekking (vgl. kereltje in mand, middenpaneel) 2 ), een satirische weergave van drie mannen, die
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uit een boek zingen (vgl. drie geestelijken met brevier, idem) 3 ), dragers van de druiventros uit het dal
van Eskol (vgl. hetzelfde onderwerp op bouwval, idem) 4 ), varkenspootje en wijnkan(vgl. tafel, rechterluik) 5 ) en een gebogen figuur, die een wereldbol met kruis draagt (vgl. sierstuk op Bruiloft te Kana,
ca 1480) e ). Wellicht ging Bosch, evenals de waarschijnlijk Munsterse beeldhouwer van vier hoogreliefs
in de Manakerk te Lübeck, voor sommige figuren, respectievelijk van de achterkanten der zijluiken
van de Lissabonse tryptiek en van de genoemde reliefs, terug op oudere, misschien gebeeldhouwde,
Nederlandse voorbeelden 7) en werd de schilder mede door in de Nederlanden vervaardigde plastiek
die de geestelijkheid hekelde, geïnspireerd tot zijn satire op de herders der mensheid e ).
In de Franssprekende landen vindt men: een tot een trechter gevouwen stuk perkament (vgl. de
functie van de trechter bij Bosch) e ), een man met voorwerp in de anus (vgl. doedelzakspeler, linkerluik
Lissabons tryptichon) 10 ), een meermin met een vis in de hand (vgl. ridder op vis, idem) " ) , een op
zijn rug liggend ventje, dat zijn hoofd tussen de benen doorsteekt (vgl. naakt mannetje in scheepje,
linkerluik)12), een wezen met één been en één grote voet (vgl. gedrocht zonder hoofd, rechterluik) 13 ),
een groep zotten (vgl. pretmakersgezelschappen)14), een gebogen figuur die een wereldbol met kruis
draagt (vgl. sierstuk op Bruiloft te Kana) 16 ) en zeven naakte lichamen in rozetvorm met één hoofd 1 β )
(vgl. aantal ledematen die aan één hoofd vastzitten op een tekening van Bosch 1 ') en een door sommigen
aan hem toegeschreven St-Antoniustemptatie 1β )).
In Engeland treft men aan: meerman met een vis in de hand (vgl. ridder op vis, linkerluik Lissabons
tryptichon) 19 ), hoofd op menselijk onderstel (vgl. romploze bedelaar, middenpaneel) 20 ) en hoofdloos
monstermens met ogen, neus en mond in de romp (vgl. idem) 2 1 ). Verder doen in de rechter bovenhoek
van de gravure van het Laatste Oordeel 22 ) een naakte vrouw die omhooggedragen wordt, een speelman,
en een duivel met vleugels en hoerenhoofdtooi, denken aan een miséricorde uit de parochiekerk van
Ludlow (Shropshire), waarop hoofdtooi, vleugels, naakte vrouw en het speelmansmotief eveneens
voorkomen 23 ).
En Duitsland leverde op: een doedelzakker met duivelenvleugels (vgl. speelman op linkerluik
Lissabons tryptichon) 24 ), een naakte mens in wiens anus een gegleufd ijzer steekt (vgl. idem) 25 ) en een
naakte kunstenmaker met kapmanteltje (vgl. tromper, rechterluik)2*).
Evenals bij de randomamenten hebben vele schrijvers bij de kleine plastiek in de kerken gewezen
op samenhang met Bosch' kunst 27 ), maar steeds zonder behoorlijke voorbeelden te geven, uitgezonderd
éénmaal een Fransman, toen hij gebeeldhouwde figuurtjes, die met beide handen de mond verwijden,
vergeleek met de hellemuil op een Afdaling in de Hel van een imitator 2e ), en éénmaal een Belg, wie in
hout gesneden bedelaars herinnerden aan getekende bedelaars bij Jeroen 29 ).
Een Hongaar schijnt invloed aan te willen nemen van de circa honderd bizarre beeldjes, die eenmaal
de bogenvlucht van het schip en de westzijden der transsepten van de St Jan versierden en waarvan de
meeste tussen 1505 en 1520 en enkele tientallen jaren vroeger aangebracht zijn 30 ). Géén der afgebeelde
figuren schijnt men echter in het werk van Bosch te kunnen terugvinden Λ ) . Van Aken kende zeker de
gebeeldhouwde frontaalvullingen van de St Jan, welke in het eind der 14de eeuw werden vervaardigd **).
Zijn zin voor het symbolische kan door de aanschouwing ervan gesterkt zijn, maar bepaalde invloed kan
men ook hiervan in zijn werk nauwelijks bespeuren.
Ook de G L A S S C H I L D E R K U N S T , zo wordt verondersteld, zou Jeroen geïnspireerd hebben.
Sommigen brachten nl. zijn voorliefde voor de ronde vorm bij het schilderij terug tot zijn werkzaamheid als „ontwerper van cartons voor kerkramen" s8 ) en iemand gelooft, dat de meester van de praktijk
van het schilderen op glas veel geleerd heeft, omdat bij de glazeniers eenzelfde directe, vaste hand nodig
is als Van Aken bezat 3 i ).
Een ander acht samenhang denkbaar tussen Bosch' genretaferelen en
geeft geen voorbeelden s5 ).

WANDTAPIJTEN,

maar

Men heeft eens geschreven, dat er een geestelijke verwantschap bestaat tussen bizarre voorstellingen
uit Voor-Indië en fantastische Vlaamse miniaturen з ), wat niet impliceert, dat de miniaturisten uit de
Zuidelijke Nederlanden A Z I A T I S C H E K U N S T V O O R T B R E N G S E L E N gekend hebben. Mogelijk
heeft Bosch er wel kennis mee gemaakt, of heeft hij gravures e.d. gezien, met onderwerpen aan het
verre en nabije Oosten ontleend.
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Zo doen enige krijgers op een wel aan Van Aken toegeschreven Kruisdraging (kort na 1480) 3 7 ),
een kerel op de Kruisdraging te Gent (na 1500) 38) en een soldaat op een gravure, die misschien in
laatste instantie op een originele Bosch teruggaat 39 ), Mongools aan. Een duivelwezen met vele ledematen en één hoofd 40) roept niet alleen herinneringen aan beeldhouwwerk van kathedralen en misgeboorten op, maar ook aan Hindoese reliefkunst.
Wellicht zijn Jeroens kalebasachtige bouwwerken bizarre veranderingen van de als koepelbouw
gekarakteriseerde architectuur van het Oosten 41 ). Ook heet het geschenk van de Moor op de Aanbidding in het Prado (na 1500) misschien uit Oost-Azië afkomstig42) en het vrouwtje, dat vóór de tafel
op de Bruiloft te Kana (ca 1480) een drinknap ledigt, deed iemand denken aan Hindo-Boeddhistische
kunst 43 ). Het stoeltje links van haar achtte men van een door het Oosten beïnvloede Portugese stijl **)
en de combinatie van een naakte danser en danseres in de Wellusttuin herinnerde aan Hindoese voorstellingen van Çiva 45 ).
Het is merkwaardig dat de Nederlandse Meester van het Sterven van Maria op de gravure van
het Grote Slagveld, die misschien Bosch' Krijgsolifant beïnvloed heeft, een paardje af beeldde van Chinese allure 49 ).
In het voorafgaande heb ik, als de mening van anderen weergegeven werd, slechts zelden de mijne
er naast geplaatst. In vele gevallen, ook bij voorbeelden van mij zelf, lijkt de verwantschap met het
werk van Bosch niet groot. Het feit al dat bij één en hetzelfde schilderij, bijv de Aanbidding in het
Prado, velerlei schildersnamen genoemd zijn, wijst op een weinig nauwe samenhang.
Bij het vergelijken der werken, welke mij meestal slechts uit reproducties bekend zijn, heb ik de
volgende drie groepen onderscheiden:
1. Kunstvoortbrengselen, die een diepe invloed op Jeroen uitgeoefend hebben en aan zijn kunst
een bepaald karakter hebben gegeven.
Hiertoe behoren werken in de trant van die, welke genoemd zijn bij de behandeling van de invloed
van de stijl der Nederlands-Bourgondische kunst 47 ). Het Laatste Oordeel uit Diest heeft hij denkelijk
gekend.
Verder werken in de trant van die, waarop bij Van Eyck en zijn navolgers de aandacht gevestigd
is 4e ). Hiertoe moet men ook rekenen de voortbrengselen van Reeuwich of kunstenaars uit zijn omgeving49), van de Utrechtse Meester der H. Elisabeth50), een schilderij van een anonieme Keulse meester51),
een tekening welke de invloed van Hubert van Eyck vertonen zou 52), de Grote Minnetuin van de Meester der Hoven van Minne 53 ), en een Utrechtse miniatuur uit 1438 54 ). Ook dienen hier enige miniaturen
uit het Turijns-Milanese getijdenboek, die men wel aan Van Eyck toeschrijft, gememoreerd te worden 55 ).
Ten slotte speelse verfraaiinkjes aan de rand of in de hoofdletters van handschriften 5e) en daaraan
verwante kleine, vaak bizarre plastiek in kerken 57 ), in de trant van de voorbeelden uit de Nederlanden,
Frankrijk, Engeland en Duitsland.
2.

Kunstvoortbrengselen, die Jeroen met meer of minder waarschijnlijkheid incidenteel beïnvloed hebben.

Waarschijnlijk heeft hij gekend: schilderijen van Dirk Bouts 58 ); houtsneden uit Rodoricus Zamorensis' Spiegel des menschlichen Lebens59), Bernhard von Breydenbach's Sanctarum peregrinationum
β1
62
in montem Syon60) en de Ars Moriendi ); kopergravures van de Meester van het Sterven van Maria ),
e3
M
e6
Israhel van Meckenem ), de Meester van de Johannes de Doper ) , de Meester E. S. ) en Schongauer β β ); van de miniaturen die het karakter van schilderijtjes hebben of (en) de tekst illustreren:
enkele in de trant van miniaturen uit Vlaamse en Franse handschriften van Augusûnus' LaCité de Dieu*7),
van Noord- en Zuidnederlandse miniaturen van monstermensen e8 ), van Zuid- en Noordnederlandse
miniaturen van maaltijden e9 ), van een Zuidnederlandse miniatuur van een duivel ' 0 ) en van Nederlandse en Duitse miniaturen van sterfbedscènes 71).
Misschien heeft hij incidentele invloed ondergaan van nog andere miniaturen, die tot dit genre
behoren, t.w. van verluchtingen in de trant der Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse, welke op blz.
262 en 263 genoemd zijn ^). Verder van schilderijen van de Meester van Flémalle 73) en Rogier van
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der Weyden 7 4 ), van Geertgen tot St Jans 75 ) en de Meester der Virgo inter Virgines 7 6 ), van de Utrechtse
meester van ca 1470 " ) en Meester Zeno (?) 7 8 ), van de anonymus te 's-Hertogenbosch 79 ) en anonymi
uit Keulen en omgeving 8 0 ). Tenslotte van Aziatische kunstvoortbrengselen of de afbeeldingen daarvan
81
) en van houtsneden in de trant van een uit Lotharingen 8 2 ), een uit Picardie of Artois 8 Э ), en ver
scheidene uit Gouda 8 4 ), Duitsland 85 ) en Frankrijk 8 6 ).
Wat verder in dit overzicht genoemd is, kan bij groep 3 ondergebracht worden: bij de kunst
voortbrengselen, waarvan hij zeker of zeer waarschijnlijk geen invloed heeft ondergaan.
Een nadere beschouwing van wat tot groep 1 behoort, kan ons iets leren over de leermeester(s)
van Jeroen.
Invloed van voortbrengselen in de trant van Nederlands-Bourgondiërs en Van Eyck bespeurt
men al in enige der oudste werken van Bosch, nl. in onderdelen van de Tafel der Zeven Hoofdzonden
(ca 1475) B7) en in de Aanbidding te Philadelphia (kort na 1475)88). Invloed van de speelse ornamentiek
blijkt reeds in de Hel op genoemde Tafel. Daar ziet men een naakt duiveltje met een zakmuts en een
ander met een kapmanteltje. Deze kan men vergelijken met miniatuurtjes van een naakt figuurtje met
zakmuts 89 ), een duiveldier met monnikskap 90) en een aap met kapmanteltje 91 ), en met plastiekjes
van een naakt mannetje met hoofdtooi 92 ) en een naakte kunstenmaker met kapmanteltje 93 ).
Genoemde kunstuitingen hebben dus reeds bij het begin van Bosch' loopbaan sterk op hem ingewerkt. Hij kan ze hebben leren kennen bij zijn familieleden te 's-Hertogenbosch, die zelf beeldende
kunstenaars waren. Maar de bijzondere verhouding tussen het werk van Reeuwich en Bosch doet denken
aan nog een andere Noordnederlandse stad, nl. aan Utrecht. Dat de traditie van Van Eyck in Utrecht
voortzetting vond, wordt niet alleen bewezen door de bijbel van omstreeks 1425 en werk van
Reeuwich 94 ), maar ook door de Utrechtse miniatuur uit 1438 en schilderijen van de Utrechtse Meester
der H. Elizabeth. In de bisschopsstad echter ontstonden tevens miniaturen in de trant van de kunst
der Nederlands-Bourgondiërs 95 ). Daar kan Jeroen dus ook vertrouwd zijn geraakt met voortbrengselen
in de „weicher Stil".
Verscheidenen hebben er reeds op gewezen dat miniaturisten zijn leermeesters geweest kunnen
zijn Be ), daarbij voornamelijk uitgaande van zijn manier van schilderen. Soms brengt hij de verf dun
op en stapelt hij vele, met een fijn kwastje gepenseelde, kleine figuren opeen. Ook kan men het bizarre
karakter van zijn kunst noemen en de illustratieve aard van verscheidene werkstukken. De rondjes op
de Tafel der Zeven Hoofdzonden zijn feitelijk vergrote miniaturen. Het zou niet vreemd zijn, als die
leermeesters in Utrecht hadden gewoond. Dat was omstreeks 1450 het artistieke zwaartepunt in de
Noordelijke Nederlanden 97 ).
Volgens een geleerde zou Bosch niet vóór 1475 gewerkt hebben 98) en een ander stelt het begin
van zijn artistieke loopbaan omstreeks 1475 99 ). Een derde laat zich niet duidelijk uit. Hij plaatst Jeroens
vroegste schilderijen vóór 1480100). Het schijnt dat hij zich het oudste werk dat overgebleven is, de
Tafel der Zeven Hoofdzonden, omstreeks 1475 ontstaan denkt 101 ). Afgaande op zijn vermoedelijk zelfportret op het linkerluik van het Lissabonse tryptichon (ca 1495), dat hem op ongeveer 45-jarige leeftijd
weergeeft en het portret in de Codex d'Arras, waarvan het origineel vóór 1516 getekend is en waarop
Bosch diep in de zestig is, stel ik zijn geboortejaar omstreeks 1450102). Hij zou dan tussen 1465 en
1470 leerling zijn geweest en reeds vóór 1475 geschilderd hebben.
Het is wel zeker, dat Bosch in de Zuidelijke Nederlanden heeft vertoefd en daar vóór 1480 de invloed heeft ondergaan van schilderijen van Dirk Bouts 103 ) en Brugse miniaturen 104 ) en vóór 1490
die van de schilder van het Laatste Oordeel te Diest 105 ). Men weet echter niet, waar dit Laatste Oordeel
zich in de 15de eeuw bevond. Geruime tijd heeft het in het raadhuis van Diest gehangen.
Het Zuiden bezocht Bosch dus in elk geval vóór 1480 loe ). Misschien heeft hij daar toen ook een
bijzondere studie gemaakt van de bizarre ornamentiek, die in Zuidnederlandse handschriften zo overvloedig voorkomt. Merkwaardig is dat Reeuwich, de Nederlander met wie men Jeroens oeuvre zo
vaak in verband kan brengen, een vijftien jaar vóór Bosch, waarschijnlijk eveneens Utrecht met de
Zuidelijke Nederlanden heeft gecombineerd.
Het eerste jaar waarin over Bosch als wonende te 's-Hertogenbosch gesproken wordt, is het verenigingsjaar 1480/81 van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap. Men zou nu de hypothese kunnen
opstellen, dat de schilder in Den Bosch en Utrecht leerling is geweest, later een tijd in de Zuidelijke
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Nederlanden heeft gewerkt en niet lang voor 1480 in 's-Hertogenbosch is teruggekeerd10T). De bijzonderheden welke daarna van hem bekend zijn, wijzen er op, dat hij Den Bosch niet meer voor lange tijd
verlaten heeft. Hij heette eigenUjk Van Aken, maar tijdens zijn Wanderjahre kan hij de naam Bosch
aangenomen hebben, om te kennen te geven, dat hij uit 's-Hertogenbosch afkomstig was108).
Door niets wordt bewezen, dat hij buiten de Nederlanden en de Duitse grensstrook is geweest.
Van invloed van schilderijen en tekeningen van buiten dit gebied is immers geen sprake, tenzij van
tekeningen van Reeuwich, maar die kan Bosch in zijn eigen land gezien hebben109). Dit laatste geldt
ook voor Aziatische kunstvoortbrengselen of de afbeeldingen ervan. Eveneens voor Duitse en Franse
incunabelen, kopergravures en losse houtsneden. Met de Duitse kan o.a. Reeuwich hem in contact
hebben gebracht.
Verwantschap van Bosch' kunst met Franse, Duitse en Engelse miniaturen en plastiek bewijst
niet, dat hij in den vreemde handschriften bestudeerd of kerken bezocht heeft. De motieven waren
algemeen-Westeuropees, en sommige manuscripten kunnen bovendien in de Nederlanden gekomen
zijn, bijv. Franse handschriften van IM Cité de Dieu.
Men mag wel aannemen, dat Jeroen veel gezien heeft, vooral miniaturen, houtsneden en kopergravures. Maar bijna nooit heeft hij kunstvoortbrengselen slaafs nagevolgd. Hij heeft ze meestal zeer
vrij verwerkt of er alleen een idee aan ontleend. De stof is algemeen, de vorm oorspronkelijk.
NOTEN
') Blz. 34: 15de-eeuwse koorbanken, Leuven en Diest. Ook in de vorm van een sneeuwen beeld te Brussel
(1511) en van een zilveren beeldje.
a
) Blz. 67: Mde-eeuw, Kortrijk. Hoeksteen van de kapel van de Graven van Vlaanderen. Afb. 109.
*) Blz. 81. Kapiteelversiering in de St-Laurenskerk te Rotterdam. Afb. 116.
*) Blz. 93. Van Moerkerken, blz. 200. Nederlands?
*) Blz. 116. St-Jacobskerk te Utrecht aan het middenkoor. A" 1527.
·) Blz. 218. Koorgestoelte te Bolsward. ') Blz. 125. Afb. 130. e) Bax. Bisschoppen, blz. 246.
·) Blz. 137. Hastières, prov. Namen. Koorbank van een klooster. 13de-eeuw.
l0
) Witkowski II, afb. 518. Kathedraal te Amiens.
" ) Blz. 34. Witkowski I, 351, 352. Kerk te Cunault.
") Blz. 35. Witkowski I, 234, 265, 266, 496. Metz, Tréguier, Rouen.
1S
) Blz. 118. Witkowski I, 375, 376, 544. Saint-Parize le Chatel, Saint-Etienne, Sens.
14
) Blz. 199. Witkowski II, 512. Picardisch, 13de-eeuw. Afb. 45.
" ) Blz. 218. Champeaux. Koorgestoelte.
" ) Rep.: Witkowski I, fig. 214. Kathedraal te Bayeux. ") Rep.: Tolnay, pi. 100, a.
") Rep.: Friedländer V, Tafel XCII. Collectie Gutmann. Zie ook blz. 256 en 279 (misgeboorten).
") Blz. 34. Koorbank in de Kathedraal van Westminster.
" ) Blz. 41. Lynn en Ripon. 15de-eeuw. Afb. 96.
" ) Blz. 41. Ripon. A° 1489. Afb. 96. ") Rep.: Tolnay, pi. 112. Afb. 114.
" ) Rep.: Wright, blz. 140. 15de-eeuw? Afb. 115. " ) Blz. 154. Keulse dom. 14de eeuw.
" ) Blz. 19. Munster te Freiburg. 14de eeuw. " ) Blz. 114. Munster te Straatsburg. Begin 14de eeuw.
") O.a. Maeterlinck (Peinture, blz. 237; Sculpture, blz. 4, 6: de diabolische dieren uit de St-Janskerk, die invloed
op Bosch uitgeoefend zouden hebben, komen juist niet bij de schilder voor, 43: Jeroen zou mensjes, die hun behoefte
doen, nagebootst hebben; ik ken geen voorbeelden, 263), Gossart (blz. 178 vlgg. en blz. 206 vlgg.), Lafond (blz. 19 vlg.),
Steenhoff (blz. 76), Friedländer (V, blz. 110), Dupont (Retable. Introduction), Engelman (De Groene Amsterdammer,
8 Aug. 1936), Hammacher (De Vrije Bladen XIII, schrift 9, blz. 13), Baldass (blz. 67) en Paul Fierens (Le fantastique
dans l'art flamand. Bruxelles 1947, blz. 39).
и
) Te Wenen. Gossart, blz. 126. Rep.: Lafond, bij blz. 41.
M
) Maeterlinck. Sculpture, blz. 263. Miséricorde te Vendôme. Waarschijnlijk Vlaams werk uit het begin van de
16de eeuw. 30) Tolnay, blz. 57. 31) Zie Mosmans, blz. 301 vlgg.
**) Zie Mosmans, blz. 277 vlgg. en Mosmans. Iconografie. Mosmans (Jheronimus, blz. 70) vergelijkt de gebeeldhouwde Johannes op Patmos met duivel (rep.: Mosmans, afb. 176, f) met Jeroens behandeling van hetzelfde onderwerp, maar de wijze van voorstellen is heel verschillend.
" ) Glück. Malerei, blz. 11 vlgg.; Cohen in Thieme-Becker IV, blz. 387; Vgl. Bosch, blz. 1. Ook houtsneden
(zie blz. 256), kopergravures (bijv. sommige van de Meester van het Amsterdamse Kabinet, d.i. Erhard Reeuwich),
miniaturen (o.a. Duitse: J. E. Weis-Liebersdorf. Das Kirchenjahr in 156 gotischen Federzeichnungen etc. Strassburg
1913) en schilderijen (bijv. sommige Nederlands-Bourgondische, zie Baldass, blz. 62) vertonen echter de ronde vorm.
Voor de mogelijk symbolische betekenis van deze vorm bij Bosch zie blz. 208 en 227.
" ) Hammacher in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift XLVI (1936), II, blz. 204.
" ) Baldass, blz. 14 en 58. 8 ') Maeterlinck. Peinture, blz. 157.
") Rep.: Tolnay, pi. 120. 88) Duidelijke rep.: Combe, pi. 103.
") Rep. : Jan Borms. Onbekend werk van Hieronymus Bosch. Een kruisdraging. Nieuwe Rotterdamsche Courant,
17 Mei 1944. 40) Rep.: Friedländer V, pi. LXI.
41
) Blz. 99. Justi (Miscellaneen II, blz. 72) sprak van „eiförmige Kuppeln, wie Indische Topen, dickbauchigen
Flaschen vergleichbar", en in navolging van hem had Vermeylen (blz. 29) het over: „Indische stoepa's".
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") Justi. Miscellaneen II, blz. 72. **) Beetó in: Kunstgeschiedenis, blz. 121. " ) Combe, blz. 77.
" ) Idem. blz. 91, nr 90. 4") Rep.: Lehrs. Katalog I, Tafel 35. Afb. 52. ")1ЭBlz. 246 vlg. en 261.
50
") Blz. 247. 19) Blz. 239 vlgg.
) Blz. 250. " ) Blz. 251. ") Blz. 255.
) Blz. 258.
5$
"и ) Blz. 262. " ) Blz. 261. ) Blz.
263 vlgg. en 265, noot 120.
") Blz. 266
vlg.
eo
2
e3
) Blz. 248 vlg. *·) Blz. 257.
) Blz. 257. " ) Blz. 256.
· ) Blz. 258.
) Blz. 258.
ββ
ββ
ββ
")
Blz. 258. " ) Blz. 259. ) Blz. 259. ") Blz. 262. ) Blz. 262. ) Blz. 262.
0
' ) Blz. 262, noot 28. " ) Blz. 262 en 263.
'*) Laatste Oordeel- en Hellevoorstellingen t/m Schip met Vis.
" ) Blz. 247 vlg.
" ) Blz. 248.
" ) Blz. 249. ва" ) Blz. 249 vlg.
" ) Blz. 250. '») Blz. 250.
eo
el
e3
" ) Blz. 250. ) Blz. 251. ) Blz. 267 vlg.
) Blz. 256. ) Blz. 256. " ) Blz. 256.
··) Blz. 256 vlg. Laster- und Tugendtafel8B t/m Reeuwich.
0
" ) Blz. 257. 2·') Blz. 246, 247 en 261. ) Blz. 246, 255 en 262. ··) Blz. 67. ' ) Blz. 111.
" ) Blz. 93. · ) Blz. 67. ··) Blz. 114. ·«) Blz. 241.
··) Vrbb.: Byvanck en Hoogewerff, pi. 106 (ca 1425) = Byvanck, pi. XXX, fig. 80; Hoogewerff I, blz. 423;
Byvanck en Hoogewerff, pi. 125, D (ca 1425). Mozes met volgelingen op een Utrechtse miniatuur uit ca 1425 (rep.:
Bjrvanck en Hoogewerff, pi. 142, A; Het Gildeboek VI, blz. 188, afb. 57) doet denken aan een fragment van het
Nederlands-Bourgondische schilderij uit ca 1410. Zie Bosch, blz. 44. Hoogewerff (I, blz. 152) wijst erop, dat er in het
begin der 15de eeuw een wisselwerking bestond tussen de Bourgondisch-Fransche gebieden en het Sticht Utrecht.
,e
) Winkler, blz. 159: Friedländer V, blz. 119; Friedländer. Hieronymus, blz. 14 vlgg.; K. Pfister. Hieronymus
Bosch. Das Werk. Potsdam 1922, blz. 22; Hammacher in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift XLVI, II, blz. 204;
Vermeylen, blz. 6.
·') Hoogewerff I, blz. 447. Justi (blz. 122) meent, dat hij zijn leerjaren in Brussel of Antwerpen doorbracht;
Baldass (J. d. K. M. I, blz. 50) denkt aan een hypothetisch provinciaal kunstcentrum tussen Noord-Brabant en Utrecht
gelegen; en Tolnay (blz. 57) ziet de mogelijkheid onder ogen van een opleiding alleen in 's-Hertogenbosch. Dit alles
komt me minder waarschijnlijk voor.
•e) Winkler in J.d.p.K. XLIV, blz. 136 vlgg. ") Tolnay, blz. 13. 100) Baldass, blz. 6.
101
) Idem, blz. 66. 1()a) Blz. 19. los ) Blz. 248. 1<l4) Blz. 262. 1011) Blz. 247.
10
*) Baldass (blz. 59) plaatst deze reis kort na 1470, omdat hij er zou geweest zijn in een tijd, dat Hugo van der
Goes ( t 1482) en Memlinc ( t 1494) nog weinig invloed uitoefenden, daar hun invloed in Bosch' werk niet of nauwelijks
te bespeuren valt. Baldass (o.a. blz. 60) gelooft, dat hij in het Zuiden sterk geïnspireerd is door de kunst van de Meester
van Flémalle ( t 1444?) en Rogier van der Weyden ( t 1464). In verband hiermee is het volgende merkwaardig: A. W.
Byvanck (De middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden. Antwerpen-Utrecht 1943, blz. 34) wijst
er op, dat de illustrator van de Utrechtse bijbel van ca 1425, de zgn. Meester van Catharina van Cleef (werkzaam te
Utrecht in het tweede kwart der 15de eeuw), in een ander handschrift een compositie van de Meester van Flémalle
en van Rogier van der Weyden navolgt. Hij merkt hierbij op: „Blijkbaar is in het atelier van den Meester van Catharina
van Cleef veel gebruik gemaakt van werkteekeningen naar beroemde composities, die de aandacht van den Meester
eens hadden getrokken". Het is mogelijk dat Bosch dus reeds in miniaturistenkringen te Utrecht de invloed van
composities van de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden heeft ondergaan. Overigens is de grootte van
die invloed door Baldass sterk overdreven.
1(
") Mosmans meent (Jheronimus, blz. 25 vlg., 44 vlg., 46, 50, 60), dat Jeroen omstreeks 1477 in Oirschot huwde
en daar woonde tot ca 1486. Zijn vrouw kwam er vandaan; haar familie woonde er; de landelijke omgeving van tafreeltjes
op de Zeven Hoofdzonden (volgens Mosmans uit 1479/80), het heidelandschap op een, overigens dubieuze, Kruis- '
draging, en de boom, waaronder Pilatus recht spreekt op de achterkant van de Johannes op Patmos (volgens Mosmans
uit 1485) zou hij er hebben leren kennen. Maar dit bewijst nog niet, dat hij er die jaren gewoond heeft of dat hij reeds
in 1477 in het huwelijk trad. Evenmin is aangetoond, dat hij tot 1477 in Den Bosch verbleef (Mosmans. Jheronimus,
blz. 60).
Mosmans denkt verder (blz. 51, 60—63, 64) aan kunstreizen door Vlaanderen, Brabant, Frankrijk, Spanje en
het Rijnland, en wel in het midden der periode 1477—1486, dus in de eerste jaren van zijn huwelijk, een weinig waarschijnlijke combinatie.
Dat Jeroen in Frankrijk was, leidt Mosmans af uit de gelijkenis tussen de Morenkoning op de Aanbidding in
de collectie Johnson te Philadelphia en een figuur op het Jachtfeest te Versailles (zie Bosch, blz. 246), uit de donjonachtige torens op de achtergronden van de Kruisigingen in de collectie Franchomme en het Escoriaal, en uit de kalebastorens op het Lissabonse drieluik en de Aanbidding in het Prado, welke hem aan oude Franse abdijkeukens doen
denken. Aan het Jachtfeest verwant werk kan Jeroen echter in de Nederlanden gezien hebben en in geval 2 en 3 heeft
hij wellicht zijn gegevens aan afbeeldingen ontleend. Zie echter voor een andere verklaring van de kalebastoren Bosch,
blz. 99.
Tegen de redenen van Mosmans, dat Bosch in Spanje vertoefd heeft, kan men aanvoeren: Bosch hoeft de Julialegende, zoals hij die weergeeft op zijn Heilige Julia-tryptiek, niet juist in Spanje te hebben leren kennen. De berichten
van Spanjaarden over Bosch zitten zó vol fouten, dat men hun mening als zou Jeroen in Spanje geweest zijn, wel op
rekening zal moeten stellen van het feit, dat veel van zijn schilderijen in Spanje terecht gekomen zijn: de jaartallen
kloppen al niet en invloed van de Spaanse beeldende kunst kan men in Bosch' werk niet constateren. Als het ezeltje
met het dekkleed in de Spaanse kleuren op de achtergrond van de Aanbidding in het Prado (rep.: Baldass, nr 99)
een bewijs zou zijn, moest men ook aannemen, dat Jeroen in het nabije Oosten was, omdat er Turkse ruiters, of in
Italië, omdat er aan Romeinse architectuur herinnerende ronde gebouwen op hetzelfde paneel voorkomen. Zo'n
ezeltje kan hij bij rondtrekkende Spanjaarden in eigen landstreek hebben gezien. Ook de luifel of baldakijn, waaronder
Pilatus op de achterkant van de Aanbidding in het Prado recht spreekt, hoeft hij niet juist in het „zonnige Zuiden"
te hebben ontmoet (Mosmans. Jheronimus, blz. 71).
Dat Jeroen in het Rijnland is geweest, grondt Mosmans op de onbetrouwbare mededeling van Argote de Molina
betreffende het schilderij met het monsterkind (zie Bosch, blz. 260, noot 41).
I0e
) Dit denkt Schmidt-Degener in: Vereeniging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in
Nederland. Jaarverslag over 1930, blz. 17. Of deed Jeroen het, opdat men hem niet verwarren zou met andere schilders,
die de achternaam Van Aken droegen (Mosmans. Jheronimus, blz. 32)?
10
·) Blz. 241.
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Wat heeft Bosch nog meer gezien, dat in zijn werk verdisconteerd is? T O N E E L V O O R S T E L L I N 
G E N , heeft men terecht gezegd, maar zonder veel duidelijke voorbeelden te geven. Verschillenden
deden het ten minste niet ^. Men denkt alleen aan overdreven mimiek of aan maskers van beulen en
duivels in de mysteriespelen.
Iemand wees op de vertrokken gezichten van de Kruisdraging te Gent г ). Voorts achtte hij het
motief van Christus op de regenboog 3 ) en van de aan een draaiend rad gebonden zondaar 4 ) (beide
volgens hem op de gravure van het Laatste Oordeel) ontleend aan mysteriespelen. Maar het eerste
motief is een vrij gewone voorstelling op schilderijen en miniaturen vóór Bosch 5) en het tweede komt
niet op bedoelde gravure voor. Wel gaf Bosch het op het middenpaneel van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen e ). Het is echter ook bekend uit de literatuur 7 ).
Volgens een ander zou zich in de St Jan te 's-Hertogenbosch een altaarstuk van Jeroen bevinden
met de Aanbidding van de Drie Koningen. Het krullend lover op het kleed van de Moor zou geschilderd
zijn onder invloed van een dergelijke versiering, die Jan van Aken in 1441 op het kleed van Balthasar
aanbracht voor het punt De Aanbidding door de Wijzen 8 ). Maar in de St Jan bevindt zich zulk een
schilderij niet. Naar de mening van dezelfde geleerde kunnen het optreden van een zwarte koning op
de Aanbidding der Wijzen (bijv. bij Bosch: het drieluik in het Prado) 9 ), het aanbidden van het Kind
door Maria en Jozef (bijv. bij Bosch op het schilderij te Keulen) 10 ) en het indrukken van een doornen
kroon op Christus' hoofd door middel van een stok (bijv. bij Bosch op de Doornenkroning in het
Escoriaal) ") bij de beeldende kunstenaars populair geworden zijn door scènes in toneelvoorstellingen 12 ).
Men zag verder invloed van mysteriespelen in de Aanbidding in het Prado 13 ) en de Ecce Homo
in de collectie Johnson te Philadelphia 14 ); ook in de Aanbidding der Drie Koningen met engelen en
gordijn, thans in het Metropoutan Museum 1 Б ). Tot het schilderijtje met de twee herders in de collectie
Johnson zou Bosch geïnspireerd zijn door het zien van een godsdienstig herdersspel in de Gerfkamer,
een localiteit van de Broederschap in de St Jan " ) .
Ongetwijfeld heeft Jeroen mysteriespelen gekend, want er werden er tijdens zijn leven in 's-Hertogenbosch opgevoerd 17 ). Uit gepubliceerde rekeningen vallen te noteren het Lijden van Christus 18 ), het
Spel van de Drie Koningen 19 ), de Hemelvaart van Maria 20 ) en het Sterven van Maria 21 ). Dat hij echter
in mysteriespelen optrad of ze hielp ensceneren, wordt door niets bewezen22).
Het is mogelijk dat Bosch nog het volgende aan toneelvoorstellingen (en dit hoeven niet alleen
opvoeringen van mysteriespelen geweest te zijn) ontleend heeft: een gesnavelde duivel-bode die de
inhoud van een gezegelde brief bekend maakt (linkerluik van het Lissabonse tryptichon) 23 ), een kreupele
bedelaar-duivel (middenpaneel)24), taferelen uit de Passie (achterkant der zijluiken van het Lissabonse
tryptiek; achterkant van Johannes op Patmos; achterkant der zijluiken van de Aanbidding in het
Prado) 25 ), een duivel-jager die een zondaar „in de zak jaagt" (Antonius-temptatie, coli. Gutmann) 2 β ),
en een ander die met hoorn en honden jacht maakt op zielen (rechterluik Hooiwagen-tryptiek) 27 ).
Op het helletafereel, dat deel uitmaakt van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen, ziet men
hoe een geblinddoekte, naakte en met een zwaard doorboorde zondaar door duivelen naar Lucifer
wordt gebracht. Eén van hen leest de acte van beschuldiging voor en een ander lijkt door houding,
kleding en hoofdtooi op een nar. Bosch lijkt tot dit tafereel geïnspireerd door een dramatische
voorstelling. Een nar treedt nl. ook op bij de marteldood van de Hl. Apollonia, een door J. Fouquet
geschilderde scène uit een toneelstuk 28 ). Voorts hebben duivelen niet alleen bij Van Aken en in de
stichtelijke lectuur krauwels bij zich, maar ook op het verhoog 29 ).
Behalve de invloed van toneelvoorstellingen heeft Jeroen ook die van „ P U N T E N " Ι Ν O Ρ Τ О С ΗΤ Ε Ν kunnen ondergaan. De Ecce Homo's uit Philadelphia en Frankfort 3 0 ), en verscheidene andere
taferelen uit de Passie (achterkant van Johannes op Patmos; achterkanten der zijluiken van het Lissa
bonse tryptichon, en van de Aanbidding in het Prado) Ά ) , de Keisnijding 3 2 ), het middenpaneel van de
Hooiwagen-tryptiek 3 3 ), het Schip met Pretmakers in het Louvre 34 ) en de Krijgsolifant 35 ) kunnen
bewerkingen zijn van „punten", die hij in optochten gezien had. Ook in de figuren van Abraham
en Izak op de Aanbidding in het Prado zit iets van een tableau-vivant-houding 3 e ). Hoewel er geen
bewijzen voor aangevoerd zijn, is het mogelijk, dat Jeroen dergelijke punten heeft helpen enscene
3
ren ' ) .
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Iemand verklaart het karikaturale karakter van sommige Bosch-koppen uit een nabootsing van de
maskers, die niet alleen bij toneelvoorstellingen, maar ook bij punten gedragen zouden zijn, bijv.
door beulen en duivelen 38 ). In de gepubliceerde rekeningen van de Illustre Lieve-Vrouwe broederschap
is wel alleen sprake van maskers voor heilige personen, die dus weinig karikaturaals gehad zullen hebben, maar het staat vast, dat elders ook duivelen ze droegen " ) .
Natuurlijk ten onrechte noemt men Jeroens „visschen met menschenbeenen" en „lichamen die
uitgroeien tot boomen of huizen" traditionele theatervermommingen 40 ).
Misschien heeft Bosch ook R E B U S S E N gezien of „gelezen". Hij kan er ten minste de varenplant
en de eend op het middenpaneel van het Lissabonse drieluik aan ontleend hebben ^ ) .
Een voorliefde voor afbeeldingen, die een woord voorstelden, vindt men in de Nederlanden reeds
in geslachtswapens der 13de en 14de eeuw 42 ).
Een Zuidnederlandse miniatuur uit het eind der 14de eeuw geeft het woord „kaas" weer 43 ). In het
aan de Lage Landen grenzende Picardie werden in het eind der 15de eeuw twee handschriften vervaardigd met 170 verschillende rebussen, welke Picardische zinnen en spreekwoorden in beeld brengen 44 ).
Ook onze Rederijkers hadden een grote voorliefde voor rebussen 45 ). Het oudste voorbeeld dat men
kent, dateert echter uit 1538.
Dat Bosch ook invloed zou hebben ondergaan van de M N E M O N I E K D E R M I D D E L E E U W E N
1 6 D E E E U W 4 6 ) en van het H I Ë R O G L Y P H E N S C H R I F T D E R R E N A I S S A N C E 4 7 ) viel
niet te constateren.

EN

Nauw verwant aan de rebussen zijn de I N B E E L D
E N S P R E E K W O O R D E L U K E U I T D R U K K I N G E N . Ook

GEBRACHTE

SPREEKWOORDEN

deze kende onze kunst reeds vóór Van
Aken. Middeleeuws beeldhouwwerk in de Sint-Laurenskerk te Rotterdam bijv. gaf een ezel te zien, die
op een soort harp speelt 48 ). Hier is het spreekwoord „de ezel aan de harp stellen", d.i. iets aan een ongeschikt persoon opdragen, weergegeven 49 ). Israhel van Meckenem graveerde het gezegde: „hij is een
bloksleper", d.w.z. hij doet vergeefse moeite ^0). En in Boston hangt een Vlaams tapijt uit het eind der
15de eeuw met elf spreekwoorden er in geweven51).

Dat Bosch een bijzondere belangstelling gehad heeft voor H E T L E V E N O M Z I C H H E E N en
daaraan vele bijzonderheden voor zijn schilderijen en tekeningen ontleend heeft, is uit menige voorgaande bladzij gebleken. Aan bedelaars en bedelaressen, aan pretmakers met Vastenavond en andere
feesten, en de gebruiken die daarbij in acht genomen werden, aan varenden van allerlei slag, bedevaartgangers, lichte vrouwen en hun omgeving, slechte geestelijken, beulen en andere gerechtsdienaren, de
manieren waarop misdadigers gestraft werden, enz., enz., vooral dus aan het pittoreske dat de bekoring
van het bederf heeft, schonk hij zijn aandacht. Zeker, hij heeft het gehekeld, maar heeft het hem daarom
minder geboeid?
Wereldlijke straffen konden bij hem diabolische functie krijgen. We vonden hier reeds verscheidene
voorbeelden van 62 ). Duidelijk ziet men dit ook op het helletafereel van de Wellusttuin-tryptiek: afgekapte voet, onthoofde man, afgehouwen en op een schijf vastgestoken hand, waarvan twee vingers
een dobbelsteen ondersteunen, doorboorde hand 63) en afgesneden oren ^ ) . De doodstraf stond op het
maken of doen maken van „enige slotelen in was gedruct offt in lode geslagen — dair men enige onsser
stat slote offte andere mede opdoe ende opdoen mach" 55 ). Heeft de kerel, die op hetzelfde luik door
het oog van een grote sleutel hangt, die zonde begaan?
Dat Bosch aan heksenprocessen iets ontleend heeft, zoals men schijnt te willen 5 e ), wordt door
niets hoegenaamd bewezen. En wat te denken van de veronderstelling, dat hij tot zijn diablerieën geïnspireerd is door zwarte missen en heksensabbatten, waaraan hij deelnam57) !
Iemand meent, dat het demonische in verdorven mensengezichten, in landschap en dieren om zich
heen hem inspireerde Б8 ), en een ander gelooft, dat hij voor sommige mensachtige duivelsgezichten
op het Lissabonse drieluik schetsen gemaakt heeft naar krankzinnigen 5 e ).
Ongetwijfeld heeft hij heel goed dieren geobserveerd; vreemde dieren misschien in menagerieën,.
welke zich in verscheidene Noord- en Zuidnederlandse steden bevonden (Gent, Leuven, Brussel,
Arnhem, Amsterdam) ^ ) , of in het gezelschap van varende luiden, die ze op kermissen lieten zien.
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Dat hij vogels in kooien bij zich gehouden zou hebben om ze na te tekenen β 1 ), kan men slechts ver
onderstellen.
Herinneringen aan bepaalde interieurs, aan gebouwen, stadsgezichten en landschappen heeft
men in zijn schilderijen menen te ontdekken e 2 ), slechts weinige keren echter met zekerheid.
Tot de rubriek „wat Bosch zag" kan men ook rekenen de H A L L U C I N A T I E S V A N D U I V E L G E D A A N T E N , die hij volgens enkelen kreeg en natekende e 3 ), endeNACHTMERRiE-ACHTiGE
D R O M E N , welke naar iemands mening invloed uitgeoefend hebben op de Kruisdraging te Gent e 4 ).
In de „Nabeschouwing" is de eerste veronderstelling weerlegd e 5 ).
Verscheidenen hebben Jeroen aan H E T O N B E W U S T E erotische symbolen laten ontlenen. Hoe
de personen, die deze mogelijkheid geopperd hebben, zich dit procédé denken, hebben ze niet duidelijk
uiteengezet ββ ). Tracht men dit wèl te doen, dan kan men twee gevallen onderscheiden. Van Aken heeft
uit zijn dromen erotisch-symbohsche motieven nagetekend, óf hij heeft voorstellingen vastgelegd, die
bij hem opkwamen in een toestand van introversie, waarbij men zich afwendt van de reaUteit en geheel
opgaat in phantaseren e 7 ). Tot zulk een fantastische hypothese hoeft men echter zijn toevlucht niet te
nemen om het ontstaan van de erotische symboUek bij Bosch te verklaren. Hij kende die voor het
grootste gedeelte uit zijn moedertaal en uit de beeldende kunst vóór hem. Het is waar, dat sommige
droomsymbolen eenzelfde betekenis hebben als bepaalde voorstellingen bij Bosch. Maar dit komt door
de verwantschap, die bestaan kan tussen symboUek van droom en taal.
NOTEN
4 Gossart (blz. 133 vlg.), Lafond (blz. 20 en 56), Stheeman {Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift LXXX, 1930,
blz. 286), Vermeylen (blz. 23) en Roggen (G. B. K. VI, blz. 120).
2
) Maeterlinck in: Revue de l'art ancien et moderne 1906, blz. 299 en Peinture, blz. 232. Vgl. blz. 214 vlg. en 223.
а
) Maeterlinck. Peinture, blz. 240. Hij geeft een voorbeeld uit Luzem.
') Hij verwijst naar de bekende enscenering van het mysteriespel te Valenciennes.
б
) Rep.: Friedländer I, Tafel LV (Petrus Christus), II, Tafel XL (Rogier van der Weyden); Hoogewerff I, afb. 43
(Nicolaas van Delft), 68 en 320 (Meester „Zeno").
β
) Rep.: Tolnay, pi. 63, rechts beneden.
') Bijv. Verdeyen en Endepols I I , blz. 256 (St Patricius' Vagevuur) en Gossart, blz. 223 (Le Grand Compost et
Kalendrier des Bergiers).
e
) Van Puyvelde, blz. 78. Vgl. Xavier Smits, blz. 148.
») Van Puyvelde, blz. 125. 1 0 ) Idem, blz. 109. " ) Idem, blz. 141.
12
) Ten onrechte schrijft Van Puyvelde de Zeven Werken van Barmhartigheid en de Zeven Hoofdzonden in het
Museum te Antwerpen (blz. 219) en de Val der Engelen in het Museum te Brussel (blz. 242) aan Jeroen toe.
13
) Schürmeyer, blz. 37. 14) Idem, blz. 41.
" ) Fierens-Gevaert et Paul Fierens III, blz. 99. l e ) Mosmans. Jheronimus, blz. 55.
1
') Men moet ze niet verwarren met de vertoningen (tableaux-vivants), die als „punten" meegingen in de Onze
Lieve-Vrouwe processie. Zie blz. 206, noot 3.
" ) A 0 1493/94, T. N. M. XIII, blz. 203.
" ) A 0 1495/96, T. N. M. XIII, blz. 206. Vgl. T. N. M. XIV, blz. 65: A" 1507/08 en T. N. M. XVI, blz. 63 en 67.
ao
) A 0 1496/97, T. N. M. Х Ш , blz. 210. Vgl. T. N. M. XIV, blz. 63: A" 1506/07 en blz. 81: A" 1514/15.
" ) A" 1507/08, T. N. M. XIV, blz. 65. Onjuist is Hezenmans mening, dat de beide Spelen van Maria door leden
van de Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap werden opgevoerd: J. C. A. Hezenmans. De illustre Lieve-Vrouwe Broeder
schap in Den Bosch. Utrecht 1876 (overdruk uit Onze Wachter), blz. 68.
a2
) Vgl. Mosmans. Jheronimus, blz. 12 en 34 met Xavier Smits, blz. 139 en 147; Van Puyvelde, blz. 78; Schürmeyer, blz. 35 en Huebner. Jeroen Bosch, blz. 110.
28
) Zie blz. 11. " ) Blz. 52. 25 ) Blz. 125 en 127. 2e ) Blz. 188.
2
') Blz. 63, noot 62. Een ongenoemde heeft aan Paul Fierens (Le fantastique dans l'art f lamand. Bruxelles 1947,
blz. 48) verzekerd, dat Bosch de spelen van St Trudo en Mariken van Nieumeghen gezien heeft. Hoe weet N . N . dit?
En heeft Bosch iets aan ze ontleend? Waarschijnlijk niet.
28
) Rep.: Van Puyvelde, pi. 46. J. Fouquet is geboren te Tours in 1420 en aldaar gestorven tussen 1477 en 1481.
2
») Zie blz. 32. 80 ) Blz. 205. s l ) Blz. 127. S2) Blz. 205 vlg. э з ) Blz. 205. " ) Blz. 192.
" ) Blz. 209. »«) Duidelijke rep.: Heidrich, afb. 101. s ' ) Blz. 205.
"«) D . Roggen in Nieuw Vlaanderen, 7 Maart 1936 en G. B. K. VI, blz. 116 vlg.
ae
) Vermeylen, blz. 23. Vgl. Bosch, blz. 11. «·) Van den Bossche, blz. 20. " ) Zie blz. 73.
42
) De Oude Tijd I (1869), blz. 269. " ) Zie blz. 173.
" ) M. J. Rigollot. Monnaies inconnues des évêques des innocens, des fous et de quelques autres associations singulières du même temps. Paris 1837, blz. 190 vlgg.; Flögel, blz. 415.
" ) Zie Burger. Rebus, blz. 145 vlgg.; blz. 244 vlgg.; blz. 311.
*·) Vgl. Helga Hajdu. Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Wien, Amsterdam, Leipzig 1936. Over
17de-eeuwse mnemotechnische geschriften: D . J. H. ter Horst in Het Boek XXIII, blz. 211 vlgg. en XXV, blz. 233 vlgg.
*') Vgl. C. P. Burger Jr. Het Hiêrogfyphenschrift van de Renaissance. Het Boek XIII, blz. 273 vlgg.
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) Bakker, biz. 33. Vgl. de gebeeldhouwde ezel, die te Lübeck op een handorgel speelde: Heise, fig. 112.
«·) Zie W. N. T. V, 2253 en L. Lebeer in G. B. K. VI, blz. 209. Voor andere vrbb. van beeldhouw- en snijwerk,
dat een spreekwoord weergeeft: Maeterlinck. Sculpture, passim.
,0
) Zie Lehrs. Katalog IX, rep. 648 en J. Grauls in Onze Taaltuin IV, blz. 263 vlgg.
" ) Zie E. S. Siple. A „Flemish Proverb" tapestry in Boston. The Burlington Magazine LXIII, blz. 29 vlgg.
" ) Blz. 30, 58, 67, en 181.
" ) De beide handen kunnen wijzen op het slechte gedrag van een zondaar, die gestraft is wegens vals dobbelspel,
respectievelijk het dragen van „onteemelec messe, dolle (of) priemen". Blijkens een stadsordonnantie van het jaar 1360
kon men te Brussel voor laatstgenoemd feit iemand een „prieme doir sijn hant slaen" {Belgisch Museum VII, blz. 301.
Vgl. 302 en 309)
54
) Blz. 203. Onjuist is de opvatting van Combe (blz. 66, noot 130), die in de afgesneden voet een alchemistisch
symbool (het fixeren van het kwik), in de hand op het bord de zegenende hand van Christus en in de afgesneden oren
het Bijbelse motief van de oren, die niet willen horen, ziet.
" ) Amersfoort, raadsnotulen van 1465: R. Fruin Th. Azn. De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden
van het Nedersticht en Utrecht. 's-Gravenhage 1892—1903. Dl I, blz. 59.
" ) Smits, stelling XI. »') De Boschère, blz. 11.
6e
) Huebner. Jeroen Bosch, blz. 32 vlg. en 38 vlgg.
б
") Baldass, blz. 36. Reijnier van Arkel, een oom van de moeder van Jeroens vrouw, wa& de grondvester van het
Bossche0 Zinnelooshuis (zie Mosmans. Jheronimus, blz. 24).
• ) Zie G. Loisel. Histoire des ménageries de Vantiquité à nos jours. Paris 1912. Tome I, blz. 157, 224 vlg., 225
en 230. el ) De Boschère, blz. 11. e2) Mosmans. Jheronimus, blz. 44 vlgg.
•3) Knuttel (blz. 81) en Huebner (Jeroen Bosch, blz. 34 vlgg.).
" ) Tolnay, blz. 45. " ) Blz. 132.
" ) O.a. Tolnay (blz. 32 en noot 80, 100 en 110; zie Bosch, blz. 38, noot 66; 91, noot 73; 105, noot 14),
Van Schelven (blz. 28 vlg.) en Vermeylen (blz. 41 en 60). De afgehouwen voet op het rechterpaneel van de Wellusttuintryptiek (rep.: Tolnay, pi. 75, rechts beneden) is niet, zoals Tolnay wil (blz. 68, noot 110), een „symbole de l'organe
masculin", maar duidt, evenals de afgehouwen hand, de doorboorde hand en de onthoofde man elders op het paneel,
op een straf, die door de rechterlijke macht in Bosch' tijd werd toegepast.
*') C. G. Jung. Wandlungen und Symbole der Libido. 2te Auflage. Leipzig und Wien 1925, blz. 32 vlgg.

De tweede rubriek luidt; W A T B O S C H L A S .
Dat hij gegevens aan de Bijbel ontleende, hoeft niet bewezen te worden. Niet altijd heeft hij zich
daarbij, evenmin als Rembrandt, precies aan de tekst gehouden 1 ). Ten onrechte noemde iemand de
Openbaring van Johannes zijn voornaamste bron van inspiratie 2 ). Hij gaf maar één voorbeeld van ontlening, nl. de draak met de grote bek als ingang tot de hel, en dit voorbeeld is misschien nog fout ook,
omdat het niet in Bosch' authentieke werk voorkomt. Natuurlijk heeft Jeroen het boek gekend, men
denke slechts aan zijn Johannes op Patmos, maar voor duivel- en hellevoorstellingen heeft hij aan de
Openbaring niet zoveel ontleend als men wel zou vermoeden. Een ander noemt het meer op de Val
der Verdoemden uit het Dogepaleis 3 ). Misschien heeft hij bij het combineren van sprinkhaanpoten
met schorpioenenstaart als onderdelen van het duivelse gevaarte op het linkerluik van het Lissabonse
tryptichon gedacht aan de diabolische sprinkhanen, die staarten van schorpioenen hebben uit Openbaring IX : 1—12 4 ).
Een geleerde somde vele incunabelen en handschriften op, welke Bosch gekend zou kunnen hebben 5 ). Verscheidene waarvan het zo op 't oog nogal aannemelijk lijkt, heb ik onderzocht, o.a. de zich
bij de Bijbel aansluitende Biblia pauperum ·) en de Spieghel der menschliker behoudenisse {Speculum
humanae sahationis) 7 ). Bij deze boeken is echter van tekst noch platen invloed op Bosch uitgegaan.
Voor zijn schilderijen met heiligen zal hij wel eens in de bekendste 15de-eeuwse Nederlandse verzamelingen van heiligenlevens, t.w. de Gulden Legende en het Vaderboek, gelezen hebben 8 ), maar hij
hield zich ook hier niet nauwkeurig aan de letter van de tekst. Verhalen over St Christophorus, die niet
in genoemde incunabelen staan, kunnen door hem uit een nog onbekende vita geput zijn 9 ).
Men heeft Jeroen met de vita van St Brandaen, de Navigatio Brandani, in verband gebracht door
de Tuin van de Wellust te vergelijken met de beschrijving van een uit 350 eilanden bestaande archipel,
welke Brandaen bezocht 10 ). Deze bewering is ontleend aan een verkeerd begrepen mededeUng van een
ander 11 ), die het vermoeden uitspreekt, dat de Wellusttuin herinneringen bevat aan een paradijsachtig
eiland (behorende tot een archipel in het Westen van de Oceaan), waarop lieflijke en liefdebegerende
vrouwen wonen. Dit eiland komt echter niet in de St Brandaen voor, maar in Ierse sagen welke materiaal aan de Navigatio afgestaan hebben, nl. voor de terra repromissionis12). Dat Bosch deze sagen gekend heeft, lijkt zeer onwaarschijnlijk.
Algemeen neemt men aan, dat hij Tondalus" visioen gelezen heeft. Drie verschillende geleerden
beschouwden het respectievelijk als „la source capitale" (samen met Patricius' vagevuur), „Évangile
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et guide" en „die Quelle" voor de schilder 13 ). De tweede geeft geen voorbeelden. De derde, die in de
zijne niet duidelijk is, schijnt alleen de smidse op het Laatste Oordeel te Wenen als ontlening aan
Tondalus te beschouwen 14 ). De reeks valleien, waaruit volgens het Visioen het koninkrijk van Satan
bestaat, vindt men naar de mening van de eerste terug op bedoeld Laatste Oordeel 15 ). Verder noemt hij
ook de smidse. Maar de andere vijf voorbeelden welke hij geeft, zijn óf geheel te verwerpen 1β ) óf aan
twijfel onderhevig 17 ). Verscheidene taferelen uit de Tondalus, welke hij vermeldt, komen in de Nederlandse redacties niet voor 1 β ). In welke versie ze dan wel staan, zegt men niet.
Iemand wees er op, dat de vogel-duivel, die op het rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek zondaren
vershndt en als uitwerpselen in een put laat vallen, ook in het Visioen voorkomt " ) . Een ander meende
enige scènes op het Laatste Oordeel-tryptichon tè Wenen gevonden te hebben, nl. de duivel-hoefsmid
op het middenpaneel en het ronde gebouw in de vorm van een oven op het rechterluik 20 ). Maar het
Visioen geeft het eerste voorbeeld niet (twee duivel-hoefsmeden beslaan naakte zondaren м ) . Wel is daar
sprake van duivelen, die zielen op een aambeeld leggen en ze met hamers aan elkaar smeden 8 2 ). Liever
moet men met deze plaats een tekening van Bosch vergelijken, die voorstelt hoe duivelen een ziel, welke
op een aambeeld ligt, met hamers bewerken 23 ), hoewel ook de tekening niet conform de tekst is.
En het tweede beeld staat niet op het rechterluik van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen, maar op
dat van de Hooiwagen-tryptiek 2 4 ). Ook hier geldt slechts een vage reminiscentie, want in het Visioen
staat: „een apen 2 6 ) huys dat al te groet was want het was enen hogen berch ende et was ront als een
back oven. Ende daer uut quam een vlamme die dusentich screden verre verbrande alle die zielen
die sij vant" 2 e ) . Op het rechterluik komen er geen vlammen uit. Tevens signaleert deze kunsthistoricus
enige motieven op het rechterluik van de Hooiwagen-tryptiek, t.w. de brug die de zondaars moeten
overgaan 2 7 ) en de man die, op een rund gezeten, in zijn hand een gestolen gewijd voorwerp, een gouden
kelk houdt. Dit laatste motief komt niet in de Nederlandse redactie van de Visio voor.
Men acht het rad met lichamen er aan vastgebonden, de in een vuur brandende lichamen en het
folteren met tangen op niet bij name genoemde hellevoorstellingen van Jeroen ook aan het Visioen
ontleend 2 e ). De eerste straf komt er echter niet in voor en een voorbeeld van de laatste treft men op de
reproducties van authentieke Bosschen of werken, die op originelen teruggaan, niet aan.
Zelf noteerde ik nog in het Visioen de tenten in de hemel: „voel tenten van purpere ende witten
sydene lakenen. Mit golde ende mit silver ende mit sijdene in wonderliker kostelheit ghemaket" 3 0 ) .
St Patricius'' Vagevuur {le récit d'Owen) noemde iemand in één adem met het Visioen, maar hij gaf
geen enkel voorbeeld van ontlening 31). Weer een ander schrijft van een berg, waar scharen zondaren
op zijn, die door de wind in een zee gedreven worden, welke zich aan de voet van die berg uitstrekt 32 ).
Op de reproducties kan men deze voorstelling niet vinden. Wat deze geleerde op het Laatste Oordeel
te Wenen aan het Vagevuur ontleend acht, is niet duidelijk. Waarschijnlijk bedoelt hij de molenstenen 33 ).
Maar deze komen er niet in voor. Heeft hij ze soms met de raderen verward ^)?
In de Nederlandse redacties noteerde ik een passage, die de Aardse Paradijzen van Bouts en Bosch35),
waaruit gelukzaligen naar de hemel opstijgen, verklaart. Ridder Owen schouwt in het aardse paradijs
„de heihge rust der rechtvaardigen". Zij vertellen hem, dat elke dag enige hunner op mogen varen naar
het hemelse paradijs 3 e ). Dit laatste vindt plaats op Bouts' schilderij. Bosch heeft de totale voorstelling
van dit werk verdeeld over twee panelen, waarvan het eerste 37) verduidelijkt wordt door wat op de
vertelling der „rechtvaardigen" in St РаШаш' Vagevuur volgt: „Doe si dit ghesecht hadden, soe nemen
si den ridder mit hem ende ghengen op enen berch ende si heytene op wert sien ende dat hy seghede hoe
hem dochte die hemel boven hem ghedaene wesen van verwen. Ende hi antwoerde hem: Hie schint
ghelijc golde dat gluyet in enen ovene. Dat is, segheden sie, die poerte van den hemelschen paradise.
Hier varen si in die van ons opghenoemen werden inden hemel" 3 8 ) .
Verder is er sprake van een pijniging van zondaren aan een draaiend rad 3 e ) en leest men hoe
zondaren „worden doer steken mit gluyende speten ende ghebraden ant vuur ende sommighe duvelen
omme kierden sie ende die ander duvele dropten sij mit manigerhande ghesmolten metale" 4 0 ).
Meer dan één verzekert, dat Bosch Le Grand Calendrier des Bergers gekend heeft, toen hij het middenpaneel van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen schilderde41). Hij zou er aan ontleend hebben
het rad met een er aan bevestigde zondaar, de slagerij waarin toornigen hangen, en de tafel der gulzigaards. Het rad komt echter ook in het Vagevuur als straf voor, de slagerij is niet op bedoeld paneel afgebeeld42) en de tafel schilderde Jeroen ook in de Hel op een der rondjes van de Tafel der Hoofdzonden
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(ca 1475). Nog andere straffen op het rondje komen in het Franse boekje voor, nl. die van de toomigen,
die men op tafels met scherpe messen doorboort en die van de ketels met kokende olie, waarin hebzuchtigen gedompeld worden. De drukken waaraan deze straffen ontleend zijn, dateren uit 1493 en
1498 en ze verschenen te Parijs " ) . De straffen worden vermeld in een beschrijving, welke Lazarus van
de hel geeft. De eerste uitgaaf dateert uit 1491 * 4 ). Het bedoelde rondje is veel ouder dan dat jaartal,
zodat het de vraag is, of Bosch ze aan een druk van dit boekje ontleend heeft 4Б ).
Verwant aan de Franse incunabelen zijn de Nederlandse uitgaven van Der Scaepherders Kalengier,
waarvan de oudst bekende uit ca 1514 stamt 4 e ). De hellestraffen staan er niet in, ten minste niet in de
drukken van 1516 en 1539.
Hellestraffen zijn vaak stereotiep. Zo komt zowel in L£ Grand Calendrier als in de Tondalus een
bevroren water voor, waarin zondaren gepijnigd worden (vgl. rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek).
En in twee toneelstukken, waarvan Bosch althans het laatste niet gelezen kan hebben, nl. in het Spel
van de V vroede ende van de V dwaeze maegden (handschrift waarschijnlijk uit de 16de eeuw; tekst
echter ouder?) 17 ) en een Spel van sinnen van de Groóte Hel (ca 1565) 48) wordt met straffen gedreigd,
welke Jeroen afbeeldde op het rechterpaneel van de Wellusttuin-tryptiek. We lezen er immers respectievelijk: „Wij zullen hu leeren ons liedeken zinghen" en „onder Lucifers staert sal sijn sijn kerck hoff".
Als men daarom aan wil nemen, dat Bosch op hetzelfde luik het motief van het bed, waarin iemand
ligt die zich aan de zonde der onkuisheid overgegeven heeft, ontleend heeft aan Dat boeck van der
voirsienicheit Godes 4 β ), dan mag men pas geloven dat hij dit boek kende, indien men nog verscheidene
andere gelijke motieven aantreft. Hierin slaagt men echter niet, al doet het exempel van de vrek, die in
het uur des doods zijn geld en kostbaar vaatwerk smeekt hem te helpen 8 0 ), even denken aan Bosch'
Sterfbed van de Vrek, maar de overeenkomst is te gering om invloed te mogen veronderstellen.
Zo kán hij ook Dat Sterfboeck {Ars Moriendi) gelezen hebben 51 ), waarin vele hellestraffen beschreven zijn, bijv. hoe gulzigaards in de hel aan een gloeiende ijzeren tafel zitten en ziedende pek en zwavel
drinken и ) (vgl. middenpaneel van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen), maar door niets wordt
dit bewezen.
Bosch zou ook door hellestraffen van Dante geïnspireerd zijn 5S ). Bij de behandeling van het Lissabonse drieluik is verscheidene malen op de onjuistheid van deze veronderstelling gewezen M ).
Verwant aan de geest van Dante en van Duitse, Itaüaanse en Nederlandse mystici, o.a. Ruusbroec,
maar niet noodzakelijkerwijze door hun werk beïnvloed, acht iemand de vier panelen uit het Dogepaleis
te Venetië, die het Aardse Paradijs, de Opvaart naar de Hemel, de Val der Verdoemden en de Hel
voorstellen 55 ). Invloed mag men hier aannemen van Bouts en misschien van St Patricius' Vagevuur 5 e ).
Een ander heeft de opmerking gemaakt, dat men Bosch' pessimisme ook vindt in de visioenen van
zijn tijd- en landgenoot Dionysius de Kartuizer 57 ). Deze leefde van 1402 (1403?)—1471, was lange
tijd te Roermond woonachtig, terwijl hij in de jaren 1466—1469 een nieuw klooster bij Den Bosch
te stichten kreeg. Zijn werk zou dus Van Aken geïnspireerd kunnen hebben, maar in een 16de-eeuwse
vertaling van zijn Liber de quatuor hominis novissimis58) vindt men niets dat aanleiding geeft dit te
geloven.
Van de vele exempelen en legenden welke in de middeleeuwen in omloop waren, kan Bosch er ook
gelezen hebben. Reminiscenties aan zulke verhalen zijn mogelijk bij de brandende kerk op het middenpaneel 5e ), bij de wijnschenkende Venus β0 ) en de naakte vrouw in de gespleten boom " ) op het rechter
luik van de Lissabonse tryptiek en bij de boommens in de hel van het Wellusttuin-tryptichon e 2 ).
Ook voor de jager-duivel, een figuur die Jeroen aan lectuur of het toneel zou hebben kunnen ont
вэ
lenen ), geldt geen bepaalde bron.
Het is mogelijk, dat hij beschrijvingen van aardse paradijzen gelezen heeft ·*), dat hij een versie
heeft gekend van de Bruiloft te Kana, die verwant was aan die van het Maastrichtse Paasspelк) en dat
hij het motief van de krauwels en de prikkelplank ·•) mede aan stichtelijke lectuur te danken heeft.
Bosch kende misschien de symboliek van mystieke geschriften, zoals die van Ruusbroec, zegt
iemand e 7 ) . Voorbeelden van directe beïnvloeding geeft hij echter niet. Een ander acht de invloed van
Ruusbroec op de schilder zelfs zeer groot β β ), maar ook zijn „bewijzen" overtuigen niet. Bosch' dode
vissen en ratten op Lissabons drieluik en Wellusttuin zijn immers niet respectievelijk symbolen van de
zonde en van slechte gedachten ··) en zinnebeelden van de valse leer, die de gelovigen verwerpen 7 0 );
zijn raven, ibis en ooievaars in de Wellusttuin stellen geen ongelovigen en tovenaars voor n)·, zijn
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Hieronymus te Gent is geen soort Mozesfiguur "J; het gewone gebruik van de Boom der Kennis van
Goed en Kwaad in het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek behoeft in het geheel niet verklaard te
worden door een passage in Ruusbroec's Die chierheit der gheesteleker brulocht73); en dat Bosch' zoals
de ene geleerde het van de ander naschrijft, de drie heremieten Sint Antonius, Sint Hieronymus en Sint
Gillis op de tryptiek te Venetië afgebeeld heeft, bewijst niet, dat hij dit motief juist ontleend heeft aan
een plaats in Dat boec der hoechster waerheit '*).
Iemand schijnt invloed op Jeroen te willen aannemen van de Broeders des Gemenen Levens, die
zich in 1425 ook te 's-Hertogenbosch vestigden, maar hij is hier zeer vaag 75 ). Een ander gaat een grote
stap verder. Hij noemt ze de vermoedelijke leermeesters van Bosch. Zij zouden aan hem de symboliek
van Ruusbroec hebben „doorgegeven" 7e ). Bewijzen dat hij in zijn werk juist door hún geschriften en
opvattingen beïnvloed is, blijven echter achterwege " ) .
Verscheidene malen wees ik zelf op de ongunstige betekenis van sommige dieren bij Ruusbroec
en Bosch, maar die functie is steeds zo algenieen, dat men er niet uit mag afleiden, dat de schilder de
mysticus beslist gelezen heeft. Ook voor de door Van Aken toegepaste symboliek van voorwerpen en
dieren, die niet bij Ruusbroec voorkomen, geldt, dat men niet kan zeggen aan welk boek zij is ontleend.
Meermalen komt zij trouwens ook in de beeldende kunst en de taal voor. De invloed van de middeleeuwse kerkelijke symboliek op Bosch is vrij gering 78 ). In veel sterkere mate heeft hij zinnebeelden
aan de taal, bepaalde gebruiken en de werelds getinte beeldende kunst ontleend.
Volgens een geleerde zou Bosch veelvuldig gebruik gemaakt hebben van de symboliek der alchemisten, om in die zinnebeelden de alchemistische wetenschap te hekelen, die besmet was met ketterij
en gelijkgesteld werd aan tovenarij 79 ). Hij zegt niet duidelijk hoe hij zich voorstelt, dat Jeroen aan die
symboliek kwam, maar daar hij het herhaaldelijk over de alchemistische literatuur der middeleeuwen
heeft, mag men aannemen, dat hij ook ontlening aan boeken onderstelt. Een Nederlands werk vermeldt
hij niet, maar hij beijvert zich om voorstellingen op het Lissabonse drieluik en de Wellusttuin-tryptiek
op deze wijze te verklaren 80 ).
Op het Lissabonse tryptichon heet dan de brand een zinnebeeld van het kwik 81), de ladder bij de
brandende kerk van het Liber Mutus 82), het ei van de glazen smeltkroes en het geheim der schepping 8 3 ),
de holle boom van de smeltkroes en de natuur 84 ), de holle schil (ook de ton?) van de smeltkroes alleen85);
vijver en pad zijn symbolen van de zwavel 8 e ), kinderen bij bedelares en mannetje in loophek van de
stof, die in de retort ontstaat 8 7 ); de schipbreuk moet wijzen op de fouten van de alchemist bij zijn
onderzoek 88 ), de fles als paardebuik op een bepaalde temperatuur bij het gloeien van kwik 8e ); de
blaasbalg zou een instrument der alchemisten voorstellen w)·, molen en draak komen soms voor in
hun jargon β 1 ); balletjes aan snoeren noemt hij raadselachtige slingers e2 ) en hij denkt dat de wappers
op de achterkanten van de zijluiken dezelfde voorwerpen zijn 9 3 ).
In het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek wordt op dezelfde manier het draakje met drie koppen
een symbool van het kwik 9 4 ), het water van de zwavel 95 ) en het gevogelte een alchemistisch vrouwelijk
zinnebeeld 9 e ). In de Wellusttuin zelf zijn glazen bol, holle vrucht en stuk koraal symbolen van de
smeltkroes 9 7 ), de vogels van sublimaties in de retort e 8 ). Rood koraal is een zinnebeeld van een alchemis
tische steen 9 9 ), mens in glazen bol van zwavel of kwik 1 0 0 ), glazen cylinder van kwik 1 0 1 ), en ook de parel
is een alchemistisch symbool, maar onze zegsman vertelt niet waarvan 1 0 2 ). In de Hel van hettryptichon is
het uit de anus persen van goud een zinspeling op de verandering van de materie in goud 103 ), en het braaksel
misschien op de stof in de smeltkroes (?) 1 0 4 ); mes en pijl symboUseren het vuur 1 0 5 ), holle bomen en
eivormige romp van de boommens: de smeltkroes 10e ), de twee boten waarin de boommens staat: de ver
eniging van de natuur met de alchemistische wetenschap 107 ), de kleuren zwart, wit en rood van de
boommens de kleuren, die de stof in de smeltkroes en de smeltkroes zelf achtereenvolgens bij het gloeien
aannemen, en tevens het kwik 1 0 8 ); verder zijn de zwart-blauwe kleuren in de hel ook aan de alchemie
ontleend (in welke zin is niet duideüjk) 109) en wijst de afgesneden voet op het fixeren van het kwik 110 ).
Uit mijn behandeling van de meeste dezer voorstellingen blijkt, dat men er een geheel andere,
meer natuurlijke, volksaardige betekenis aan hechten moet.
Iemand schijnt het voor mogelijk te houden, dat Bosch satirische en realistische trekjes aan Maerlant, Boendale, Reinaerd de Vos en Uilenspiegel ontnomen heeft, maar gaf al weer geen voorbeelden " ^ . De verwante plaatsen die ik ter verduidelijking uit Maerlant, Boendale en andere Dietse moralisten aangehaald heb, bewijzen nog niet dat Jeroen hun werken heeft gelezen.
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Dat de Malleus Maleficarum een inspiratiebron is geweest 112 ), blijkt volstrekt uit niets.
Invloed van de tekst van Sebastian Brant's Narrenschiff en Jodocus Badius Ascensius' Stultiferae
Naviculae is niet aanwezig. Sommigen menen ten onrechte, dat Bosch deze boekjes heeft gekend 11Э ).
Anderen nemen aan, dat hij ook door reisverhalen geïnspireerd is, waarin de flora van pas ontdekte
landen beschreven stond 114 ). Zij zeggen echter niet welke boeken zij bedoelen. Iemand heeft een groot
aantal reisbeschrijvingen opgenoemd, waaraan Bosch wel iets ontleend zou kunnen hebben 115 ), maar
hij geeft geen enkel voorbeeld. Wel spreekt hij van monstermensen 116 ), maar hij signaleert de
invloed ervan bij Jeroen niet. Het zijn alleen reminiscenties aan deze gedrochten 117 ), benevens de
voorstelling van het half in de grond weggezonken mensenhoofd, dat als martelplaats in de hel fungeert 118 ), die ik in de reisverhalen welke ik las, noteerde als voorkomende bij de schilder. Groot
is de oogst dus niet.
Over allerlei uit- en inheemse planten en dieren heeft Bosch kunnen lezen in de Twispraec der
creaturen119) en het Boeck vanden proprieteyten der dinghen120). Of hij dit feitelijk gedaan heeft, is
intussen de vraag.
Fabelwezens als eenhoorns121), sirenen122) en zeeridders123) worden in tal van boeken beschreven.
Jeroen hoeft ze trouwens, evenals de monstermensen, niet uit zijn lectuur te kennen. Vooral vindt men
ze behandeld in bestiaria124). Volgens bepaalde geleerden heeft hij juist aan de beschrijvingen in déze
boeken geweldig veel ontleend: eenhoorn, adder, leeuw, grote hagedissen, monnikvis, sirene, wilde
ezel, ichneumon enz. 125 ). Op welke schilderijen ze voorkomen, zeggen ze niet, behalve t.o.v. de sirene
en de monnikvis, welke laatste men ten onrechte acht te zijn geschilderd op het linkerluik van de
St Hieronymus-tryptiek 12e ). Onjuist is de mening, dat Van Aken de allegorische betekenis van de dieren
en het carroussel op de Wellusttuin (ze zouden Christus symboliseren!) aan bestiaria heeft ontleend 127 ).
Dit neemt niet weg, dat Bosch met de inhoud van dergelijke geschriften bekend kan zijn geweest.
Reeds in de bron van vele bestiaires, het natuurkundige werk Physiologus, komt een beschrijving
voor van een geit met één scherpe hoorn op het hoofd, die, opgenomen in bestiaria, de schilder geïnspireerd kan hebben tot een wonderlijke creatie in de Wellusttuin128).
Iemand neemt aan, dat Bosch fabelen van Aesopus kende, toen hij zijn haan en vos op de tekening
van het Woud dat Ziet en Hoort schetste129). Hoogstens past hier een verhaal, dat deze geleerde las in
bet Buch der Weisheit der alten Weisen (Ulm 1483): een haan wordt de kop afgebeten, als een vos, die
aan de voet van een boom ligt, hem de kus des vredes geven zal. Maar op de tekening wendt de vos
zijn kop juist af van de haan, die reeds gevangen en nog geheel intact is. Een ander meent, dat een tafereel uit een fabel van Aesopus ten grondslag ligt aan de tekening Vos en Haan, maar bewijst evenmin
iets 1 Э 0 ).
Bij het behandelen der houtsneden is er op gewezen, dat Bosch door afbeeldingen van misgeboorten
beïnvloed kan zijn 131 ). Maar ook beschrijvingen ervan kunnen hem geïnspireerd hebben. Men heeft er
enige genoemd, zonder op eventuele beïnvloeding te wijzen132). Vermeldenswaardig zijn: een kind met
ganzepoten in plaats van handen en voeten (Lauffenberg, 1493); een kind zonder hoofd met de ogen,
neus en mond in de borst (Wittenberg, 1503; Leiden, 1514; de neus wordt in het laatste geval niet genoemd); en een kind met twee hoofden, twee buiken, vier armen en vier voeten (Deventer, 1503).
Natuurlijk is het mogelijk, dat hij nog andere lectuur, bijv. sproken, boerden, liedjes, refereinen en
wereldlijke Rederijkersspelen gekend heeft. Hij kan er motieven aan ontleend hebben (vgl. beschrijvingen van fonteinen en minnetuinen met de Wellusttuin 133 ) en dwaze combinaties in een leugenreferein
134
) met het bijeenplaatsen van vreemdsoortige wezens en voorwerpen op het Lissabonse drieluik).
Woorden en uitdrukkingen erin kunnen hem ertoe gebracht hebben om bepaalde woordspehngen,
gezegden en spreekwoorden in beeld te brengen en om een zekere symboliek, in het bijzonder van erotische aard, toe te passen. Maar bepaalde werken, die hij in deze genres gelezen móét hebben, laten zich
niet aanwijzen.
Terwijl we vroeger in dit hoofdstuk tot de conclusie gekomen zijn, dat Bosch vele voortbrengselen
op het gebied der beeldende kunst gezien en zich ten nutte gemaakt heeft, moet men thans constateren,
dat hij waarschijnlijk weinig belezen is geweest, althans weinig aan zijn lectuur ontleend heeft. Hij heeft
natuurlijk de Bijbel gekend, en met vrij grote zekerheid enige verzamelingen van Heiligenlevens,
Tondalus' Visioen en St Patricius' Vagevuur. Komt er meer lectuur in aanmerking, dan is het op heel losse
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gronden. Ook Rembrandt, een groot kunstverzamelaar, heeft veel schilderijen en vooral veel prenten
van anderen gekend, maar weinig boeken gelezen.
Veel van wat in het bovenstaande uit boeken aangehaald is, kan hem natuurlijk ook op een andere
wijze hebben bereikt, nl. in de vorm van verhalen welke hij h o o r d e v e r t e l l e n of in preken.
Ook met uitingen van volksgeloof, bijv. het geloof aan demonische wezens, die door de lucht vliegen135)
of als krijgslieden er doorheen trekken13e), die verwoestingen aanrichten137) en zich als vrouwelijke
water- en boomgeesten voordoen138), kan hij zo in aanraking zijn gekomen.
Zeker heeft hij met meer dan gewone aandacht naar de Brabantse taal geluisterd en er voor zijn
werk spreekwoorden, gezegden, woordspelingen en symbolische betekenissen aan ontleend, al kunnen
hem hierbij ook lectuur, voortbrengselen op het gebied der beeldende kunst en voor de symboliek o.a.
ook bepaalde gebruiken van dienst zijn geweest.
In de rubrieken „Wat hij zag, las en hoorde" zou men ook kunnen onderbrengen de veroveringen
op het gebied van de techniek, die hem volgens een Duitser aangezet zouden hebben tot het bedenken
van diabolische oorlogsmachines139).
Van de invloeden welke in dit hoofdstuk verzameld zijn, bleken gelukkig vele verwerpelijk, want
zou Bosch ze alle ondergaan hebben, wat was er dan nog oorspronkelijk aan hem? En wat hij zich dan
wel assimileerde, heeft hij zó origineel verwerkt, dat hij een kunstenaar blijkt te zijn met een werkelijk
scheppende verbeeldingskracht.
NOTEN
') Zie blz. 216 en 222. 2) Lafond, blz. 21 en 63.
) Tolnay, blz. 67, noot 92: Openbaring XXI : 8.
') Zie. blz. 29. 6) Gossart, blz. 183 vlgg.
') Ingezien werden de waarschijnlijk Nederlandse uitgave in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
(tussen 1463 en 1470? blad s en t ontbreken) en de fragmenten van Nederlandse uitgaven in het Museum MeermannoWestreenianum. Verder de meeste facsimile-uitgaven. Han nema beweert dat Jeroen er uit geput heeft, maar geeft
geen voorbeelden {Nieuwe Rotterdamsche Courant 1936, nr 237. Beknopte Stadsuitgave).
') Ingezien werden: Spieghel der menschliker behoudenisse. Culenburgh, Johan Veldener, 1483 en Speculum
humanae salvationis. Dat speghel onser behoudenisse. Haarlem?
") Zie blz. 10, 19, 36, 44, 95, 108, 215 en 231.
') Blz. 233. " ) Gossart, blz. 222. " ) DoUmayr, blz. 327.
") Zie H. Zimmer in Zs. f. deu. Alterthum u. deu. Litteratur. Bnd XXXIII, blz. 281.
" ) Gossart (blz. 225), Lafond
(blz. 56), ondanks wat hij over de Apokalypse schreef, en Dollmayr (blz. 342).
" ) Dollmayr, blz. 343. 1δ ) Gossart, blz. 227. De „bergen" horen er ook bij.
" ) Reusachtig monster met grote muil (vgl. Verdeyen en Endepols II, blz. 41) op een Afdaling in de Hel, een
werk van een imitator, te Wenen, rep.: Dollmayr, bij blz. 296. De beide voorstellingen staan echter ver van elkaar af.
Verder: Lucifer die op een rooster ligt en zondaren verslindt. Ten onrechte, volgens Gossart, ook op het rechterluik
van de Wellusttuin-tryptiek.
" ) Een bergpad met aan de ene kant een afgrond van vuur, aan de andere een afgrond van sneeuw (vgl. Verdeyen
en Endepols II, blz. 33), o.a. op het Laatste Oordeel te Wenen (op de reproducties niet te onderscheiden); een bevroren
moeras (Verdeyen en Endepols И, blz. 83: bevroren zee), op rechterluik van Wellusttuin-tryptiek; duivelen villen
gulzigaards, hakken hun hoofd af, snijden ze in stukken en werpen ze in het vuur (Verdeyen en Endepols II, blz. 67
en 69, de straf wordt echter toegepast op wellustelingen), op het Laatste Oordeel te Wenen (hier wordt echter alleen
een duivel afgebeeld, die een hoofd afsnijdt).
" ) Zie Verdeyen en Endepols. In 1484 verscheen te 's-Hertogenbosch een prozavertaling: M. F. A. G. Campbell.
Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. La Haye 1874, nr 1688. Gossart (blz. 225) wees hier reeds op.
") D. Roggen. J. Bosch: literatuur en folklore. G. B. K. VI, blz. 111. Tolnay, blz. 69, noot 112, signaleert het ook.
Waarschijnlijk heeft hij dit ontleend aan Roggens studie: Het verklaren van het werk van Bosch en Bruegel, in Nieuw
Vlaanderen, 7 Maart 1936, waar Roggen de plaats reeds noemt. De passage staat in Verdeyen en Endepols II, blz. 81.
Onjuist is Roggens bewering (G. B. K. VI; onder invloed van Gossart, blz. 227?): „Dat Bosch Tondalus' Visioen gekend
heeft, blijkt heel duidelijk uit het feit, dat op het helletafereel (Prado, 2054) gecopieerd naar zijn werk, het opschrift:
Visio Tondaly voorkomt." Het opschrift werd nl. alleen door een imitator aangebracht en komt niet voor op het
origineel (het rechterluik van de Wellusttuin-tryptiek), evenmin als de engel met de naakte man, in wie men Tondalus
moet zien (rep.: Lafond, bij blz. 25).
20
) Tolnay, blz. 35 en 69, noot 118. " ) Rep.: Tolnay, pi. 63.
sa
) Verdeyen en Endepols II, blz. 95. ") Rep.: Tolnay, pi. 100, a.
" ) Rep.: Tolnay, pi. 64, b. Aß. 86. " ) open. " ) Verdeyen en Endepols II, blz. 65.
a
') Vgl. idem, blz. 57. ïe ) Tolnay, blz. 26. «·) Smits, blz. 227.
,0
) Vgl. gravure naar verdwenen schilderij van Bosch: rep.: Baldass, nr 55, linkerluik; linkerluik van drieluik
te Brugge: Lafond, bij blz. 39. " ) Gossart, blz. 225.
3
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sï
) Dollmayr, blz. 328. Bedoeld wordt Verdeyen en Endepols II, blz. 265. Er is hier geen sprake van een zee,
maar van een rivier. " ) Dollmayr, blz. 343.
" ) Verdeyen en Endepols II, blz. 256.
" ) Rep.: W. Schone. Dieric Bouts und seine Schule. Berlin-Leipzig 1938, pi. 29; Tolnay, pi. 28, b.
SI
Ó Verdeyen en Endepols II, blz. 294 vlgg. ") Rep.: Tolnäy, pl. 28, b.
3e
) Verdeyen en Endepols II, blz. 304.
'*) Verdeyen en Endepols II, blz. 256. Vgl. middenpaneel van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen. Rep.:
Tolnay, pi. 63, rechts beneden.
40
) Verdeyen en Endepols II, blz. 252. Vgl. rep.: Tolnay, pl. 66. Middenpaneel Laatste Oordeel te Wenen.
" ) Dollmayr (blz. 343) en Tolnay (blz. 69, noot 118). Combe (blz. 62, noot 92; 81, nr 31) praat Tolnay gedeeltelijk na.
" ) Zie rep.: Baldass, nr 59. Waarschijnlijk wordt de „rokerij" bedoeld.
**) Volgens Gossart, blz. 223 vlg. Hij is uitvoeriger dan Dollmayr en deelt alle kwellingen mee. Vgl. de facsimileuitgaven: P. Champion. Le Compost et Kalendrier des Bergiers. Reproduction en fac-similé de l'édition de Guy Marchant
(Paris 1493). Paris z. j . ; G. Grünau. Le Grand Calendrier des Bergiers von Jean Bebt. Gent 1497. Bern 1920.
" ) Zie P. Champion etc., Introduction, blz. 5.
" ) Toch veronderstelt Combe (blz. 56, noot 14) voor het rondje ontlening, zowel aan tekst als illustraties, terwijl
volgens hem N.B. de eerste druk uit 1493 dateert. De gravures hebben niet de minste invloed op Bosch gehad.
46
) NijhofT en Kronenberg I, nr 1258. iT) Vs 741: Leendertz. Poëzie, blz. 420.
• " ) Erné. Spelen, vs 948. " ) Roggen doet dit in Nieuw Vlaanderen, 7 Maart 1936. ""O Burssens, blz. 252.
" ) Ik raadpleegde: Een notabel Boeck ghenoemt dat Sterfboeck. Delf, Chr. Snellaert, 1488. Gossart (blz. 183 vlg.)
noemt het en Hannema acht het van veel betekenis {Nieuwe Rotterdamsche Courant 1936, nr 237, beknopte stadsuitgave), maar geen van beiden geeft een voorbeeld van ontlening.
«») Caput 52.
"6 Van Schelven, blz. 18 vlgg.
" ) Blz. 16, noot 58; 63, noot 52; 91, noot 92; 106, noot 26; 106, noot 34.
" ) Tolnay, blz. 31 en 67, noot 93. " ) Zie blz. 248 en 276. t7) Baldass, blz. 55.
M
) Van de vier Wtersten des menschen, te weten. Die Doot, Dat Oordeel, Die pijn der Hellen. Ende de blijtschap
des eewighen Levens, Is dit notabel Boecxken ghestelt. Amstelredam, Härmen Janszoon Muller, 1585.
") Zie blz. 105. " ) Blz. 107. " ) Blz. 112, noot 73. ") Blz. 187, noot 12. ·») Blz. 58.
" ) Blz. 282. es ) Blz. 216.
··) A. E. Rientjes. Het spijkerblok
in de kruisdraging van Christus. Het Gildeboek V, blz. 41 vlgg.
·') Gossart, blz. 175 vlgg. ·β) Combe, blz. 16 en 30.
·*) Combe, blz. 34; 62, noot 86; 83, nr 45. Zie Bosch, blz. 35 en 73.
'7 01 ) Combe, blz. 61, noot 86; 66, noot 124; 85, nr 53. Zie Bosch, blz. 13, 69 en 87.
) Combe, blz. 65, noot 120. " ) Bosch, blz. 215. " ) Combe, blz. 33.
'*) Tolnay, blz. 37 en noot 124. Combe, blz. 30. '•) Tolnay, blz. 25. 7 ·) Combe, blz. 16 en 30.
" ) Dat Bosch in zijn jeugd bij de Fratres Hieronymianen door zijn voornaam bijzonder in de gunst zou hebben
gestaan en dat zü hem hebben willen overhalen een der hunnen te worden (Mosmans. Jheronimus, blz. 22) is maar
fantasie. Met het onderwijs hebben de fratres te 's-Hertogenbosch zich trouwens weinig bemoeid (zie R. R. Post.
Studiën over de Broeders van het Gemeene Leven II. Nederlandsche Historiebladen 1939, blz. 148 vlgg.).
**) Dit blijkt bij lezing van W. Molsdorf. Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst. Leipzig 1926.
") Combe, blz. 24. Zie ook: Jacques Combe. Sources alchimiques dans l'art de Jérôme Bosch. V Amour de Γ Art
1946. Nouvelle Série nr. 9, blz. 31 vlgg.
eo
) In de vorige hoofdstukken zijn zijn „uitleggingen" niet opgenomen.
" ) Combe, blz. 27. ··) Blz. 85, nr 56.
" ) Blz. 27; 83, nr 45; 84, nr 47; ook 68, noot 156: tekening van Pretmakere in Ei.
" ) Blz. 61, noot 86; ook 97, noot 132: tekening van het Woud dat Ziet en Hoort.
" ) Blz. 61, noot 86; 81, nr 47; 85, nr 51; ook 31: Hieronymus te Gent.
" ) Blz. 27; 61, noot 84. ·') Blz. 61, noot 86; 83, nr 45. ·') Blz. 85, nr 58. ··) Blz. 62, noot 86.
•0) Blz. 61, noot 86. " ) Blz. 86, nr 62. " ) Blz. 84, nr 50; 79, nr 21. , s ) Blz. 86, nr 65.
" ) Blz. 33; 91, nr 94. " ) Blz. 65, 10,!
noot 118. ··) Idem. ·') Blz. 34. ··) Idem. " )1 0 1Blz. 66, noot 122.
l00
) Blz. 65, noot 122. " Ч Idem.
) Blz. 66, noot 122. "*) Blz. 66, noot 129.
) Idem.
10
*) Blz. 29; 38; 63, noot 95; ook: middenpaneel van Laatste Oordeel-tryptiek te Wenen. l ( , e ) Blz. 37.
10
') Idem; zie ook L'Amour de l'Art 1946. Nouvelle Série
Nr. 9, blz. 31 vlgg.
loe
) Combe, blz. 66, noot 126; 91, nr 96. " Ό Idem. 1 1 0 ) Blz. 66, noot 130.
1
^ ) Gossart, blz. 128 vlgg.
11г
) Η. Daniel (Hieronymus Bosch. Traduit de l'Anglais par Mare Logé. Paris 1947, blz. 11) weet het zeker en
Mosmans {Jheronimus, blz. 20) veronderstelt, dat Jeroen het boek (te Straatsburg in 1487 gedrukt) in zijn bezit heeft
gehad. Zie de uitvoerige inhoudsopgave van de Malleus in Horst II, blz. 38 vlgg. 1111) Zie blz. 196, noot 112.
" Ч Justi, blz. 134 en Friedländer V, blz. 112.
115
) Gossart, blz. 169 vlgg.; 216 vlgg.; 219 vlgg. Lafond, blz. 22, schrijft hem na.
" · ) Gossart, blz. 216 vlgg.
"*) Zie blz. 12, 41 en 118: Reis van Jan van Mandeville. Ze komen echter ook voor in een ander soort werken:
Jacob van Maerlant's Der Naturen Bloeme en Vincentius Bellovacensis' Speculum quadruplex. Zie ook Maeterlinck.
Peinture, bij afb. 148 vlgg.
11
) Blz. 27, noot 2: Reis van Jan van Mandeville.
1
" ) Blz. 70, noot 26. li0 ) Blz. 18 en 70, noot 30. ' " ) Blz. 210. "·) Blz. 35.
123
) Blz. 35 en 232. lu) Zie o.a. Maeterlinck. Peinture, blz. 116 vlgg.
"ή Gossart (blz. 163 vlgg.) en Lafond (blz. 22).
" · ) Gossart, blz. 167. Een figuurtje dat op een monnikvis lijkt, ziet men in het Paradijs van de Wellusttuintryptiek. Rep.: Combe, pi. 93.
" ' ) Combe, blz. 65, noot 119. 1 ! β ) Zie blz. 211. 1Ю ) Benesch in J.d.p.K. LVIH, blz. 262 vlg.
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" i ) Baldass, blz. 84. Benesch (ƒ. d. p. K. LVIII, blz. 263) somt enige spreekwoorden op, die verbeeld zouden
kunnen zijn. Alleen het eerste gaat op: Als de vos zich dood houdt, is het gevaarlijk voor de kippen.
^ 1 ) Zie blz. 256. "«) Gossart, blz. 261.
133
) Beschrijvingen van fonteinen met badende mensen: Smeken, str. 18; Frère en Gessier, blz. 36 vlgg.; van
minnetuinen, waarin te midden van schone bloemen, heerlijke vruchten, zingende vogelen, sierlijke herten, hinden en
andere dieren, al of niet bij bronnen of fonteinen, minnende paren hun geluk zoeken: bijv. Carton II, blz. 234 vlgg.;
Eelco Verwijs. Die Rose van Heinric van Aken. 's-Gravenhage 1868, vs 43 vlgg., de mening van H. Daniel (Hieronymus
Bosch. Paris 1947, blz. 14), dat men in de Roman de la Rose de sleutel vindt tot de ontraadseling van de Wellusttuin,
is echter niet juist; Vaderlandsch Museum II, blz. 157 vlgg.; Verwijs. Vrouwen, nr IV, vs 1 vlgg.; Een Aemstelredams
amoreus lietboeck etc. Amsterdam, Härmen Jansz. Muller, 1589, blz. 20 vlgg. Niet al de genoemde kenmerken komen
te zamen in elk gedicht voor.
Voor vergelijking met de Wellusttuin komen verder in aanmerking beschrijvingen van het aardse paradijs, waaruit
naakte rechtvaardigen opstijgen naar de hemel (zie blz. 276) en werelds getinte beschrijvingen van aardse paradijzen
met Adam en Eva: Ьц . L. Scharpé. R. Lawet: Gheestelick Meyspel van tReyne Maecxsele ghezeyt de ziele. LeuvenAmsterdam 1906, blz. 9 vlgg. Ook afbeeldingen van genoemde motieven komen in onze gedachten bij het zien van
de wellusttuin, maar meestal zonder dat men invloed aan moet nemen (zie echter blz. 258, noot 75 en 262, noot 38):
verjongingsbronnen met naakte mannen en vrouwen (af bb.: Van Marie. Allégories, blz. 432 tot en met 438. De fonteinen
van Du Hameel's gravure van minnend paar met nar en op Bruegels Luxuria behoren echter niet tot dit genre);
minnetuinen met fonteinen en (geklede) minnende paren (afbb.: Van Marie. Allégories, blz. 425 vlgg.; Martin et Lauer,
pi. LXII; E. Droz et G. Thibault. Poètes et musiciens du XVsiècle. Paris 1924, bij blz. 70. Ook de bovengenoemde gravure van Du Hameel geeft een minnetuin weer, maar met slechts één paar, zoals ook miniaturen van de maand April
soms laten zien); fonteinen waarin naakte paren baden (rechts boven op Bruegels Luxuria); aardse paradijzen met
een gefantaseerde fontein, dieren en de naakten van Adam en Eva (bijv. H. Martin. Les joyaux de l'enluminure
à la Bibliothèque nationale. Paris et Bruxelles 1928, pi. 10; Tolnay, pi. 33, a; 64, a; 72, a); en aardse paradijzen waaruit
naakte gelukzaligen opstijgen naar de hemel (bijv. W. Schone. Dieric Bouts und seine Schule. Berlin-Leipzig 1938, pl. 29;
Tolnay, pl. 28, b). Minnende paren, dieren en naaktfiguren vinden we ook in Bosch' Tuin, terwijl zijn sierlijke bouwsels
en vijvers resp. aan fonteinen en bronnen doen denken.
"«) Dichten, blz. 209. " · ) Zie blz. 104. 13e) Blz. 104. "O Blz. 105. 13e) Blz. 110.
" ' ì Friedländer V, blz. 112. Hij geeft geen voorbeelden.

282

BESLUIT
wu VRIJ WHNiG over het leven van Hieronymus van Aken weten, er van zijn oeuvre veel
verloren moet zijn gegaan, en men nog lang niet alles onderzocht en verklaard heeft van wat er
aan originele Bosschen, aan replieken en werk van imitatoren over is, wil dit laatste hoofdstuk zich
bezig houden met de aard van de schilder ^.
Hij was een moralist en heeft de standen gehekeld van hoog tot laag. Tot de stoet, die achter de
hooiwagen rijdt, behoren een paus, een keizer, een koning (?) en een aanzienlijk edelman (een hertog?).
Een keizer, een koning, een kardinaal en een bisschop lijken op het fragment van het Laatste Oordeel
in de Pinakothek te München de prooi van duivelen te zullen worden. Een kardinaal en een bisschop
geven zich op het Lissabonse drieluik aan de zonde der onkuisheid over.
Iets lager op de treden van de maatschappelijke ladder staan de aanzienlijken die zich op hetzelfde
schilderij aan geveinsde liefdadigheid schuldig maken, het voorname gezelschap dat zich op de Tafel
der Zeven Hoofdzonden aan de Luxuria overgeeft, de hebzuchtige abt met zijn nonnen op het middenpaneel van de Hooiwagen-tryptiek, en de rijke vrek die sterven gaat.
Mensen van zijn eigen stand heeft hij weinig gegispt. Tot hen kan men rekenen: een slechte priester
(Lissabons drieluik), enige onvrome bruiloftsgasten (Bruiloft te Kana), een rechter (Avaritia, Tafel der
Zeven Hoofdzonden), een welgestelde burger (Accidia, idem), een modieus geklede vrouw (Superbia,
idem), enige eenvoudige burgers (Invidia, idem) en een paar uit de gegoede stand boven op de hooiwagen.
Maar dit alles valt in het niet bij het aantal malen, dat hij lieden hekelt beneden zijn stand: monniken,
nonnen en bagijnen, die het verkeerde pad opgegaan zijn; soldaten, beulen, boeren (Gula en Ira, idem),
bedelaar-pelgrims, gewone bedelaars, bedelaressen, bedelkinderen, hoeren, koppelaarsters, zigeunerinnen (middenpaneel van de Hooiwagen-tryptiek), een kwakzalver (idem), en varende luiden, t.w.
goochelaars, muzikanten, zwaardvechters en narren. Velen van hen zijn berooid, vaak doordat zij niet
weten te sparen, maar alles uitgeven op een of ander feest, vooral aan eten en drinken. Bij dezen voegt
zich een heel leger pierewaaiers en doordraaiers, waarvan het beroep niet vaststaat, maar die ook tot
de lagere volksklassen behoren en meestal arm geworden zijn. Bosch heeft met die mensen niet het
geringste medelijden.
Uit het bovenstaande blijkt, dat Jeroen zich één gevoeld heeft met zijn eigen stand. Hij was welgesteld en gehuwd met een vrouw, die uit een aanzienlijk geslacht stamde. De leden van de Illustre LieveVrouwe Broederschap (daar waren ook geestelijken onder) zullen hem die paar aanvallen op lieden
van hun eigen klasse niet kwalijk genomen hebben, daar immers de groten der aarde evenveel of nog
meer de les gelezen werd, en de charges verloren gingen in de steeds wederkerende gisping van de ook
door hen verachte heffe des volks. De deugdzame armen vallen hier natuurlijk buiten.
Aan de zonden, welke men op het Lissabonse drieluik constateren kan, laten zich uit Bosch'
andere werken of fragmenten van werken, die in dit boek besproken zijn, waarschijnlijk geen nieuwe
toevoegen. In het niet behandelde zal men echter nog wel een paar andere ondeugden kunnen ontdekken, bijv. de Invidia op de Tafel der Zeven Hoofdzonden en het zich overgeven aan dobbel- en kaartspel op de Hel van de Wellusttuin-tryptiek.
De zonden die hij het meest gebrandmerkt heeft, zijn de onkuisheid, de losbandigheid (speciaal
bij feesten), de drank- en zwelgzucht, en de dwaasheid en domheid. De Folia combineert hij met tal
van andere slechte eigenschappen. Evenals bij Jan Praet is ze bij hem: „standaert ende vane van aire
sondeliker ghedane". Elke zonde is een dwaasheid. Het is niet alleen slecht, het is ook dom ons te bedwelmen, ons te buiten te gaan, ons te vergeten. Is dit niet de grote les van Jeroen?
Naast zijn verachting van personen uit de lagere standen, die geen deugdzaam leven leiden, welke
verachting gepaard gaat met een grote belangstelling voor het pittoreske van hun uiterlijk en gedragingen (en niet het minst van hun zonden), valt de bijzondere plaats op, die de erotiek bij hem inneemt.
Deze is bij hem cerebraal-symbolisch en doet niet zinnelijk aan. Evenmin is dit het geval met zijn naakten
(bijv. in de Wellusttuin), die in hun schrale vormen geen mensen zijn van vlees en bloed.
Met zijn gedachten heeft Bosch graag bij het geslachtelijke vertoefd, waarschijnlijk niet met zijn
daden. Zijn uiterlijke levenswandel zal denkelijk nooit enige aanstoot gegeven hebben, anders was hij
niet zo'n gezien lid van de Broederschap geweest. De steeds weerkerende hekeling van de onkuisheid
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kwetste niet, juist door het cerebraal-symbolisch karakter ervan, en omdat men in die tijd gewend was
aan het veelvuldig voorkomen van dubbelzinnigheden in de literatuur. Dat herhaaldelijk aanraken
van het erotische bewijst, dat Bosch er belangstelling voor had, maar het is de vraag of men deze
ziekelijk noemen mag. Daarvoor staat Jeroen te zeer „boven" het onderwerp.
Het ontwikkelde publiek van die dagen heeft zijn raadseltjes ongetwijfeld begrepen en ze wel
verbijsterend knap gevonden.
Moet men Bosch nu een huichelaar noemen, omdat hij voor de ondeugden, welke hij hekelde, een
bijzondere belangstelling had? Zeker niet. Hij zal er van overtuigd geweest zijn, dat ze afkeurenswaardig waren, en was er zich denkelijk niet van bewust, dat hij er door bekoord werd. Hoogstens
heeft hij ze soms gehekeld met een knipoogje erbij: ze zijn interessant. Er is hier geen sprake van een
gepijnigd worden door het besef, dat hij toch eigenlijk de zonde mooi vindt, die hij gispen wil.
In zijn werk zit ook een element van wreedheid, van kwelzucht en lust tot pijnigen, dat men natuurlijk tot op zekere hoogte ook verwacht bij een schilder van Laatste Oordelen en Helletaferelen. Dit kan
goed samengaan met de neiging tot het erotische. Maar ook hier is alles cerebraal. Met helder brein
en vaste hand construeert hij bijv. zijn helse machines. Hèm doen ze niets. Door niets wordt bewezen
dat Bosch zelf wreed was tegen mens en dier.
De rauwe taal van Bosch was die van zijn omgeving, zonder berekening of verfijning, en de wreedheid, die het volk nog altijd eigen is en gewoon met ruwer zeden samenhangt, is heel iets anders dan een
geraffineerd sadisme.
Jeroens voorkeur voor het hekelen van bepaalde zonden en het weergeven van hellestrafTen hangt
nauw samen met zijn neiging tot het bizarre, welke zich al in zijn vroegste werk vertoont en waarschijnlijk in hem versterkt is door het zien van miniaturen. Zij is een tweede natuur bij hem geworden.
Hij is soms bizar, waar het in het geheel niet te pas komt. Zo is het schip op de achtergrond van het
linkerluik van de Heilige Julia-tryptiek ongemotiveerd vreemdsoortig.
Doordat men vroeger niet duidelijk inzag hoe zijn vreemde duivelen ontstaan zijn en wat zij verbeelden, zijn onze verfijnde tijdgenoten hem meermalen als een neurasthenicus gaan beschouwen, een
schizophreen, die hallucinaties natekende waarvoor hij angst koesterde, of een erotomaan en sadist,
die lucht gaf aan zijn oververhitte verbeelding door het scheppen van pathologische voorstellingen.
Deze opvattingen zijn onjuist. Bosch was geen ontwrichte geest, maar koel berekenend. Hoe hij
zijn onderwerpen meester was, wordt wel hierdoor het best bewezen, dat hij in staat was om cerebraal
geconstrueerde duivelen, waarvan elk onderdeel zijn betekenis heeft, zó te schilderen, dat zij zich
niet aan ons voordoen als iets bedachts, maar als iets demonisch-visioenairs. Dit is kortweg geniaal en
heeft moderne kunsthistorici, die in Bosch een surrealist hebben gezien, op een dwaalspoor gebracht.
Jeroen had een scherp oog voor het demonische in wat hij zag (bijv. in kleuren en menselijke gezichten)
en wist dat te gebruiken om het beoogde effect te verkrijgen.
De beide portretten, die we van hem kennen, steunen deze zienswijze. Zij tonen een intelligente,
energieke man, met sluwe, scherpe ogen en een wilskrachtige, licht sarcastische trek om de mond.
Wat leren zijn schilderijen ons verder van hem?
Hij had de donkere kijk van een boetprediker. De duivel beheerst bij hem de aarde. Christus laat hij
geboren worden in een onreine en diabolische wereld 2 ). Ook op de Bruiloft te Kana stelt hij tegenover
het zuivere (Jezus en het wonder) nog het onzuivere (losbandig feestvermaak). De voorstelling van het
Laatste Oordeel te Wenen toont slechts enkele rechtvaardigen 3) tegenover tientallen verdoemden.
Bijna steeds geeft hij de mens weer in zijn onvolmaaktheid. De zogenaamde Verloren Zoon mijdt de
ene zonde, maar valt in een andere.
Toch is er redding mogelijk. Er gáán menschen bij hem naar de hemel, al zijn het er weinige.
Men kán zich verzetten tegen de duivel: Christoforus wordt niet verontrust door diens werk en Hieronymus overwint de bekoringen. En op het Lissabonse drieluik staat Christus niet alleen afgebeeld als de
helper van Antonius, maar ook als de lijdende redder van de gehele mensheid.
Ook wordt de aarde met wat daar op is, niet in haar geheel als iets onreins gegeven. In tegenstelling
tot mensen en dieren is de natuur bij Bosch vaak van een grote zuiverheid, met name in het landschap
op de achtergrond van zijn schilderijen.
Men moet hem dus niet te pessimistisch zien. Ook hier kan weer veel verklaard worden uit zijn
zucht tot het bizarre. Die bracht hem eerder tot duivelen en zondaren dan tot engelen en zaligen.
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Evenmin als men in zijn hekeling van slechte geestelijken een bewijs ervan mag zien, dat hij een
ketter was, mag men in zijn vermeende „cultus van het kwade" aanleiding vinden om te twijfelen aan
zijn geloof in God. Dat Christus op sommige schilderijen zo weinig reëel is (alsof Bosch niet in Hem
geloofde) 4), komt omdat hij Hem wilde geven als een ideaal, nl. van lijdzaamheid, zoals hij ook Zijn
beulen gaf als karikaturen en niet als werkelijke mensen.
Heeft Jeroen zich somtijds vereenzelvigd met een persoon die hij afbeeldde? Op het Lissabonse
drieluik schilderde hij zich als de vriend van St Antonius, daarmee ongetwijfeld te kennen willende
geven, dat ook hij wenste te strijden tegen het slechte.
Bosch past graag symboliek in zijn werk toe. Ook hierin kan hij bizar zijn, o.a. door een opeenstapeling van motieven, die telkens hetzelfde weergeven, of door het aanbrengen van een raadseltje bij
een ernstig Bijbels onderwerp 6). Vele personen, die hij schildert, hebben weinig individueel leven. Ook
zij zijn symbolen, bijv. van de wreedheid (beulen), of de lijdzaamheid (Christus), of de lusten des vlezes
(naakten in de Wellusttuin). Dit neemt niet weg dat hij een andere keer uitstekende portretten kon
maken. Men denke aan de twee zelfportretten, aan het gelaat van de zgn. Verloren Zoon, aan Antonius
op het middenpaneel en het rechterluik van het Lissabonse tryptichon en aan Christus op de Doornenkroning in het Escoriaal. Bosch heeft de verschijnselen om zich heen heel scherp geobserveerd en
kon er elementen aan ontlenen, die hij gechargeerd toepaste in symbolische wezens; maar ook schilderde
hij naar de werkelijkheid en menige zinnebeeldige voorstelling kan daarvan getuigen, bijv. de paardeschedel op het lichaam van de gansrijder e ). Ook zijn landschappen, zijn dieren in de Wellusttuin, en de
omgeving van de zgn. Verloren Zoon zijn er bewijzen van.
Jeroen was een echte schilder, of eigenlijk een echte tekenaar. Kunstvoortbrengselen heeft hij graag
gezien. Hij heeft belanggesteld in punten voor Ommegangen en toneelvoorstellingen. Het pittoreske
in de maatschappij boeide hem. Daarentegen heeft hij waarschijnlijk weinig gelezen. Toch is er iets
heel belangrijks, waarin hij afwijkt van de meeste van zijn kunstbroeders, nl. zijn interesse voor de
levende taal. Daaraan ontleende hij spreekwoorden, gezegden, woordspelingen en symbolische betekenissen. In deze -belangstelling toont hij zich geestelijk verwant aan onze 16de-eeuwse taalkundigen.
Bosch was een bijzonder oorspronkelijke, echt scheppende geest. Hoeveel eigens bespeurt men in
zijn moraliserende genrestukken (bijv. de Zeven Hoofdzonden, de Keisnijding en de Goochelaar), zijn
satirisch-zinnebeeldige voorstellingen (bijv. de Hooiwagen) en zijn temptaties en hellestukken. Bij vele
taferelen breekt hij met de iconografische traditie. Men denke aan zijn duivelen, zijn heiligen (Antonius
te Lissabon, Hieronymus te Gent, Christoforus te Rotterdam), en aan het Bijbelse stuk De Bruiloft
te Kana. Evenzeer als hij vaak afwijkt van de geijkte voorstelling, doet hij dit van de tekst (Bijbelverhalen, Heiligenlevens).
Is Bosch een Middeleeuwer of een Renaissancist? Hij is een overgangsfiguur en als zodanig kan
men hem het best vergelijken met een Rederijker. Ook de Rederijkers zijn veelal cerebraal, ze houden
van kunstjes (rebussen, incarnaties, schaakbord), zij stapelen het ene motief op het andere, hun werk
heeft een ongewone, griUige vorm en is vol van erotische symboliek, zij zijn didactisch en moraliserend,
ook hekelend '). In hun sinnekens is de verbinding van het komische e) met het symbolische9), het
zinnelijke10) en het duivelse iets heel gewoons. Vele demonen bij Bosch vertonen ook deze combinatie.
Een komisch element kan men vaak in hen bespeuren, bijv. in de doedelzakspeler en het mannetje,
dat zijn aars vertoont op het linkerluik van de Lissabonse tryptiek. Men zou Bosch onze geniaalste
Rederijker kunnen noemen.
In sommige opzichten maakt hij de indruk van een verlichte geest. Zijn werk schijnt nl. niet het
bewijs voor de stelling te bevatten, dat hij in het bestaan van heksen en tovenaars geloofd heeft11),
hoewel zijn tijd de heksenprocessen kende en hij daarvan in zijn werk een dankbaar gebruik had kunnen
maken12). Dat hij soms daemonomagische symbolen toepast13), wil niet zeggen dat hij het bestaan
van heksen enz. erkent. Men behoeft ook niet zonder meer te onderstellen, dat hij geloofde in de feitelijkheid van al zijn hellemartelingen. Daarvoor zijn ze veel te „modern" symbolisch: hij bedacht ze
vaak zelf, bijv. de boommens in de hel van de Wellusttuin-tryptiek.
• Reeds bleek ons de komische noot in sommige van zijn duivels. Dat Bosch eigenlijk een grappenmaker was, valt te betwijfelen, maar dat hij soms om zijn eigen bedenksels gelachen heeft, alleen, of te
zamen met zijn bewonderende kennissen, is wel aannemelijk. En in zijn geest was het ernstige, boetepredikende nauw verbonden met het sarcastische en spottende.
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Tot hoe lang men hem nog in de Nederlanden begreep, is niet precies te zeggen. Bruegel (j 1569)
en Huys (f 1581? nog in 1577 werkzaam) passen met een juist begrip van de betekenis nog veel symboliek
van Bosch toe. Van Mander, ook een Zuid-Nederlander, schijnt, als men afgaat op wat hij over Jeroen
in zijn schilderboek schrijft, omstreeks 1600 daarentegen deze voorstellingen niet meer te begrijpen.
Dat Bosch velen zo modern aandoet, komt met name door zijn ogenschijnlijke verwantschap
aan de surrealisten, zijn ogenschijnlijke neiging tot het chaotische, het visioenaire karakter van zijn
werk, de mengeling van erotiek en hardheid erin, zijn lust tot chargeren en tot het bizarre in het algemeen, zijn levendige stijl en zijn pessimistische kijk op de mens. Ontleedt men echter zijn werk, dan
ziet men dat hij veel minder modern is dan men oppervlakkig denkt. Vele literatoren en ideologen werpen zich op zijn geheimzinnige kunst, om zonder veel studie allerlei subjectieve beschouwingen daaraan
te verbinden. Zij projecteren op Bosch hun eigen voorstellingen van het leven. Andere tijdgenoten
dreigen eenzijdig aesthetisch te beschouwen, wat Jeroens geslacht meer ethisch opvatte.
Een duidelijk beeld van zijn wezen zullen we ons nooit kunnen vormen, maar een voortgezette
bestudering van zijn oeuvre, in het bijzonder van de zakelijke betekenis ervan, zal ons nader tot hem
brengen. In de eerste plaats komt dan een analyse in aanmerking van de drie paradijs-hel-tryptieken
(Hooiwagen, Wellusttuin en Laatste Oordeel), waarbij als vergelijkingsmateriaal moet aangevoerd
worden de voorstellingen, welke Bosch en zijn navolgers van hoofdzonden, jongste gericht, paradijs
(hemels en aards), vagevuur en hel hebben gemaakt.
NOTEN
') Men stelle de volgende opmerkingen naast het karakterbeeld, dat de psychiater V. W. D. Schenk (Tussen
duivelgeloof en beeldenstorm. Amsterdam 1946, blz. 98 vlgg.) ontwierp naar aanleiding van een analyse van het portret
uit de Codex van Atrecht. De resultaten lijken niet al te zeer met elkaar in strijd.
·) Zie blz. 37, noot 29.

3
) Volgens Baldass (blz. 90) is er slechts één. Maar reeds een goede reproductie Iaat, behalve de éne op het
middenplan links, enkele andere rechtvaardigen in de lucht links zien.
4
) Op de Christus voor Pilatus te Princeton, en de Kruisdraging te Gent.
6
) Bijv. de „ b o u t " op de Ecce H o m o te Frankfort, en de uil op de Doornenkroning in het Escoriaal. Zie blz.
160 en 171, noot 49.
«) Blz. 68.
') Een goed voorbeeld van Rederijkershekeling (gisping van de ondeugden en gebreken van mannen en vrouwen)
gaf Jan Vandenberghe ( t 1559) in zijn gedicht Het Leenhof der Ghilden, dat G. Degroote (Jan Vandenberghe, Erasmiaanse geest en zijn „Leenhof der Ghilden". Album Prof. Dr Frank Baur. Antwerpen enz. 1948, I, blz. 174) soms aan de
fantastische grilligheid van Jeroen doet denken.
e
) Met „broerken", een benaming van de zot bij de Rederijkers (W. N. T. UI, 1439), wordt bijv. soms een
sinneken aangeduid (Immink. Spiegel, blz. 223). In optochten liepen de begrippen nar en duivel dooreen (zie
Bosch, blz. 148).
e
) Ze kunnen bijv. menselijke gebreken voorstellen, als Begheerte van hoocheden en Jalours ghepeys (Immink.
Spiegel).
10
) De sinnekens in Immink. Spiegel, en in Brands. Cristenkercke (bijv. vs 1221 vlgg.; vs 1244 vlgg.), zijn zeer
sensueel. " ) Zie blz. 106, noot 22.
12
) In ons land schijnt men minder streng tegen heksen en tovenaars opgetreden te zijn dan elders. J. Scheltema
verdedigde althans in zijn rijk gedocumenteerde Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des Vaderlands (Haarlem 1828, blz. 115 vlgg.) de stellingen: I o . De doodvonnissen over beschuldigden van tooverij, zijn hier
te lande later ingevoerd, dan bij de omgelegene volken. 2°. Dezelve zijn in deze gewesten ongelijk minder in getal
geweest, dan in de andere landen. 13 ) Blz. 145 en 164.
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ARTIKELEN EN BOEKEN,
DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK AAN BOSCH GEWIJD ZIJN
Van die welke gedeeltelijk over de schilder gaan, van de boekbesprekingen, tentoonstellings
recensies en catalogi zijn slechts de belangrijkste vermeld. Bij het samenstellen van deze lijst verleende
de heer H. van Hall zijn zeer gewaardeerde medewerking.
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Kort voor het ter perse gaan van dit boek werd kennis genomen van de volgende twee publicaties,
welker inhoud niet meer in de tekst verwerkt kon worden:
W. Fraenger. Hieronymus Bosch I. Das tausendjährige Reich. Coburg 1947.
Fraenger tracht hierin een verklaring te geven van de Wellusttuin-tryptiek en gaat daarbij uit van
de veronderstelling, dat Bosch lid was van een der ketterse secten der Broeders en Zusters van de Vrije
Geest. Hij denkt hierbij in de eerste plaats aan de zgn. Homines Intelligentiae, die in het begin der
15de eeuw in Brussel hun meningen verbreidden (zie J. Lindeboom. Stiefkinderen van het Christendom.
's-Gravenhage 1929, blz. 152 vlgg.). Zij vastten niet, gingen niet biechten, deden geen boete, bedreven
naaktloperij en overtraden vrijmoedig de monogamische instituten. De evangelische raden van armoede,
kuisheid en gehoorzaamheid achtten zij vervallen te zijn. Bosch was in schijn een goed Katholiek,
maar in werkelijkheid een afvallige, die van zijn ware aard op verborgen wijze getuigde in vele zijner
schilderijen.
Dit boek kan pas ten volle becritiseerd worden, als men de Wellusttuin-tryptiek zelf gezien en
geanalyseerd heeft, zodat ik mij thans moet beperken tot het bespreken van een groot aantal onderdelen,
waardoor de lezer toch een denkbeeld krijgt van de gedachten van de schrijver en van de vele onjuistheden en zwakke punten erin. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reproducties in Combe, Baldass,
Tolnay, Lafond en Schürmeyer. Soms krijgt men de indruk, dat Fraenger het drieluik in werkehjkheid
gezien heeft (hij noemt wel eens kleuren), soms maakt hij fouten in zijn beschrijving, zodat men denkt,
dat hij naar detailfoto's, waaronder in kleuren, gewerkt heeft, die wel eens niet te duidelijk waren, en
dan niet alleen naar foto's van het origineel in het Escoriaal, maar ook van de kopie in het Prado.
Hij heeft verder lang niet alle voorstellingen beschreven of trachten te verklaren.
De tryptiek zou bestemd geweest zijn voor de eredienst van de leden der secte, over welke eredienst
Fraenger de meeste gegevens haalt . . . . uit het schilderij zelf. Een omgekeerde bewijsvoering dus.
Dat Adam bijv. in het paradijs op het linkerluik met zijn hnkervoet de rechter van God aanraakt en
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dat God met zijn linkerhand de rechterarm van Eva vasthoudt (rep.: Combe, nr 93), moet wijzen op
een inwijdingsceremonie van de Broeders en Zusters, van wier ceremoniën men overigens weinig weet.
Maar beide motieven zijn stereotiep. Zo houdt God op een miniatuur in een handschrift van
Augustinus' La Cité de Dieu (afb. 76) met zijn linkerhand de linkerarm van Eva vast en op Noordnederlandse miniaturen uit 1332 en ca 1470 raakt Gods rechtervoet de linker van Adam aan (rep.:
Byvanck en Hoogewerff, nr 1 en 77). Van de schepping van Eva uit Adam op het Hooiwagen- en
Laatste Oordeel-tryptichon kunnen prototypen aangewezen worden {afb. 71 en 76). Wellicht gaat ook
de compositie van God, Adam en Eva op de Wellusttuin-tryptiek op een ouder voorbeeld terug. De
houding van Adam, die gevarieerd bij Bosch veel voorkomt (bij naakten in Tuin: Baldass, nr 51;
zondares in Hel: Baldass, nr 53, reeds opgemerkt door Fraenger; al in vroeg werk: Hel, Tafel der
zeven Hoofdzonden: Baldass, nr 17; Paradijs, Venetië: Baldass, nr 22; vgl. ook Hel, Laatste Oordeel:
Baldass, nr 60) is misschien ontleend aan die van de minnaar bij zijn lief (Meester der Hoven van
Minne, afb. 77, links beneden; Reeuwich, afb. 67). In de voorstelling van God met Adam en Eva in
het paradijs van de Wellusttuin-tryptiek heeft Jeroen ongetwijfeld Genesis I: 28 willen weergeven, welke
tekst uit de Vulgaat vertaald luidt: En God zegende hen en zeide: Wast aan en vermenigvuldigt u en
vervult de aarde en onderwerpt ze aan u en heerst over de vissen der zee en over de vogelen des hemels
en over alle dieren, welke zich bewegen op de aarde {De Heilige Boeken van het Oude Verbond L 's-Hertogenbosch 1933). De zegening wordt in beeld gebracht, terwijl de vele dieren op het schilderij (er zijn
er veel meer dan in de paradijzen van de andere drieluiken) op het tweede gedeelte van Gods woorden
kunnen slaan. Dat sommige ervan in onmin met elkaar leven, bewijst niet, zoals Tolnay (blz. 33) en
Baldass (blz. 26) willen, dat Bosch de kiem van de zonde al bij de schepping van de vrouw in het paradijs
aanwezig achtte; Jeroen heeft er waarschijnlijk mee willen illustreren, dat ze wel voor elkaar schadelijk
konden zijn, maar dat de mens niets van ze te vrezen had: hij immers heerste over hen. Maerlant
{Spiegel Historiael, p. I, b. I, с VIII, vs 9 vlg.) schreef reeds:
Vor Adams zonden waren alle diere
Den mensce van zachter maniere.
Daar op de beide andere Paradijzen de zondeval en de verdrijving uit het paradijs afgebeeld is, zouden
de daarop aanwezige dieren (beer, hert, stekelvarken, vogel bij bolvrucht, leeuw? die hert eet, vos die
op kip loert, hond, uil enz.) zonden kunnen voorstellen, maar waarschijnlijk is dit niet. Zij zullen hier
eenvoudig als stoffage dienen.
Keren we tot Fraengers boek terug.
Op de achtergrond van het linkerluik zou Bosch voor de ingewijden een preek geschilderd hebben
over de geboorte, de geslachtsgemeenschap en de dood (blz. 53 vlgg.). De vogels die door holen vliegen
en waarvan een gedeelte in een gebarsten ei kruipt, zijn zinnebeelden van geboorte en sterven. Twee
molenstenen symbohseren liefde en dood. De rotsmassa's tussen deze beide voorstellingen in, heten
geslachtelijke symbolen. Daar de motieven op de achtergrond verwant zijn aan die van het midden
paneel, is het m.i. mogelijk, dat het alle geslachtssymbolen zijn, die Bosch o.m. aan de taal ontleende
(zie voor de molen: Bosch, blz. 195, noot 68), en die het eerste deel van Gods woorden: „Wast aan en
vermenigvuldigt u, en vervult de aarde" illustreren.
Enkele vreemde dieren op de voorgrond en het middenplan brengen Fraenger tot sterke staaltjes
van inlegkunde. Een vogel met drie koppen op de voorgrond heet een ibis en als zodanig een zinne
beeld van de dood. Hij lijkt echter in het geheel niet op die vogel. Met hem zou men een salamander
met drie koppen, die ver weg, op het middenplan kruipt, moeten combineren. Deze is hier dan een
symbool van het leven, omdat hij het vuur verzinnebeeldt en verwant is aan de schildpad, die een
orphisch onsterfelijkheidssymbool is. Bosch wilde dan met deze dieren aan de ingewijden te kennen
geven, dat het wereldplan van de Drieëenheid gegrondvest is op de beginselen van de voortbrenging
en de vernietiging (blz. 51). Van de monnikvis met het boek (in de vijver op de voorgrond), die Jeroen
aan bestiaria ontleend heeft {Bosch, blz. 263), zegt Fraenger: Wij geloven Bosch' bedoeling juist te
begrijpen, als we aan dat boek het denkbeeld verbinden, dat zelfs aan de laagstaande, morphologisch
nog in duistere veranderingen bevangen schepselen het scheppende „woord" gegeven is, krachtens hetwelk zij tot deelgenootschap aan dié geest der volmaaktheid geroepen worden, die met de adem van
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God door de schepping waait en aan ieder schepsel de drang geeft omhoog te stijgen tot steeds hogere
graden van zelfvolmaking, d.w.z. belichamingen van het „woord" (blz. 51).
De fontein op het middenplan, waaruit de vier rivieren van het paradijs ontspringen, een gewoon
motief in de middeleeuwse literatuur (bijv. Maerlant, b. XI, vs 17 vlgg.) en beeldende kunst der Neder
landen, beschouwt hij tevens als een levensbron en een levensboom, waarbij een gat dat zich in een
ronde schijf bevindt, moet dienen als concentratiepunt voor de ingewijden, als ze voor het linkerluik
stonden te mediteren (blz. 59 vlg.). De boom links van Adam heet de boom des levens (blz. 47 en 55),
wat onzeker is, omdat er geen vruchten aan zijn. De boom rechts op het middenplan zou de boom der
kennis van goed en kwaad voorstellen (blz. 46). Het is echter een dadelpalm, waaraan dus geen appelvormige vruchten groeien.
Fraenger meent, dat Die Нуstori Euseby von den Grossen Künig Alexander van Dr Johann Hartlieb
(f 1468; gemoderniseerde herdruk: Die deutschen Volksbücher herausgegeben von Richard Benz. VI.
Jena 1924; de eerste druk verscheen in 1472; volgens J. Harczyk, Zeitschrift für deutsche Philologie W,
blz. 160, is het een vertaling van een redactie van de Historia de Praeliis) Bosch geïnspireerd heeft tot
het ontwerpen van sommige voorstellingen op het linkerluik (blz. 56 vlgg.). Tot zijn wonderlijke dieren
zou hij gekomen zijn door een passage, waarin Alexander aan Aristoteles schrijft, dat er wezens in
Indie leven, die samengesteld zijn uit delen van verschillende dieren; het heuveltje onder de fontein
heet hij met kristallen buisjes, edelstenen en paarlen bedekt te hebben onder invloed van de plaats,
waar Alexander zegt, dat er zich in Indie veel vreemde ertsen van metaal, gesteenten, paarlen en edelstenen bevinden en dat het gruis en de kiezel op de bodem der rivieren uit goud, edelstenen en paarlen
bestaan; en de fontein zelf (een combinatie van metaalachtige en plantaardige elementen) moet Bosch
ontworpen hebben onder invloed van de beschrijving van wijnstokken, die van goud en edelstenen
gemaakt waren. Deze drie passages bewijzen niet, dat hij juist Hartliebs vertaling of de Latijnse tekst
gekend heeft, daar dergelijke opmerkingen ook in andere boeken over Alexander staan en het verband
met Jeroen niet zo bijzonder innig is. Toch lijkt het mij mogelijk, dat verhalen over Indie de geest van
de schilder aan het fantaseren hebben gezet. In Maerlants Spiegel Historiad (p. I, b. IV, с. XLIX,
vs 37 vlgg.) heeft koning Porus „Een gouden wijngaert (met) goudine bladen, goudine ranken. Die
druven gemaket wale Van mirauden, van cristale" en „Enen platanus . . . . Al fijn goudijn, indier
gebare Oft ene guidine linde ware". In Maerlants Alexanders Geesten ziet de Macedoniër vogelen van
achteren als leeuwen en van voren als een arend (griffioenen dus: IX, vs 1200 vlgg.), een dier met twee
hoofden, waarvan het een op de maan, het ander op de kop van een krokodil leek (X, vs 353 vlgg.)
en een dier met een grote hoorn op het hoofd, in de vorm van een getand zwaard (X, vs 935), en in
een 15de-eeuwse Nederlandse prozabewerking (S. S. Hoogstra. Proza-bewerkingen van het leven van
Alexander den Groóte in het Middelnederlandsch. 's-Gravenhage 1898) is er sprake van slangen met
twee of drie hoofden, een dier groter dan een olifant met drie hoofden (blz. 118) en een dier, dat op de
rug getand was als een zaag en twee koppen had (blz. 120). Alexander komt er ook in de nabijheid van
het aardse paradijs (blz. 28). Onder de „wonderlijke" dieren in Bosch' Paradijs schijnt er maar één
te zijn, die op een der genoemden lijkt, t.w. het hert met de grote hoorn in de vorm van een getand
zwaard op de kop (rep.: Combe, nr 94).
Fraenger wijst op de overeenkomst tussen de „capre de India", de giraf en de eenhoorn op een
houtsnede uit Bernard van Breydenbach's Peregrinationes en dieren in Jeroens Paradijs (zie Bosch,
blz. 239; afb. 81). Breydenbach en de zijnen zouden ze gezien hebben op hun reis door Palestina en
Egypte. Men moet dan m.i. aannemen, dat het opschriff „geiten uit Indie" Bosch op het idee gebracht
heeft, dat ook de eenhoorns en giraffen in Indie leefden.
Veel verder dan de conclusie: Bosch geloofde, dat het aardse paradijs in of bij Indie gelegen was
en dat er in Indie allerlei wonderlijke dieren huisden, komt men echter niet. Of de dieren op middenplan en voorgrond elk afzonderlijk een symboUsche betekenis hebben? Waarschijnlijk niet, lijkt me.
Het meest voor de hand Hgt het nog bij de eenhoorn, die met zijn hoorn het water beroert (zinnebeeld
van de zuiverheid) en de uil, die in het gat van de schijf zit (symbool van de wijsheid of de vermenigvuldiging), maar tientallen andere dieren komen niet voor een diepere betekenis in aanmerking, zodat
zij haar ook wel niet zullen hebben.
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Bij de behandeling van het helletafereel geeft Fraenger weer tal van onjuiste verklaringen. De
boommens draagt een wereldschijf op zijn hoofd en is opgebouwd uit een vermolmde wereldboom en
een bedorven en gebarsten wereldei. Hij staat in een bevroren wereldmeer en zijn voeten steken in de
onttakelde schepen van de tijd. Hij is de belichaming van de geestelijke dood, maar Jeroen geeft niet
aan, welke zonden hem erin gestort hebben (blz. 64 vlgg.). Zie echter de verklaring in Bosch, blz. 185.
Rechts van hem berijdt een duivel een vrouw, een wellustige zondares (rep.: Lafond, bij blz. 24
en Combe, nr 96). Daarboven kantelt een mes (zinnebeeld van het geslacht) op een staande en een
liggende kruik. Op het mes ligt een schijf (presenteerblad van het leven) en rechts ervan bevindt zich
een lantaarn (symbool van de geest: blz. 92; tevens Vexier-symbol, dat licht schijnt te werpen op de
raadselachtige boommens, maar geen oplossing brengt: blz. 67). Is de geslachtelijke verhouding har
monisch, dan is alles in evenwicht, maar het mes kantelt, daar hier de wellust heerst. Fraenger rukt
dit alles uit zijn verband. De schijf schijnt een „bort" {Bosch, blz. 121, noot 90), waarop een ruiter,
die een miskelk gestolen heeft, door duivelse honden gepijnigd wordt. Daarachter hangt men een ruiter
op aan een dorre boom en in en achter de lantaarn bevinden zich ook soldaten. De lantaarn wijst
kennelijk op hun misdadig optreden bij nacht. Het geheel is een satire op de plunderende krijger. Op
het mes staat, evenals op het mes, dat twee oren afgesneden heeft (rep.: Baldass, nr 47; Tolnay, pi. 74,
afb. 25; zie Bosch, blz. 203, noot 17), een letter. Is het een M = Mundus {Bosch, blz. 15, noot 15) en
symboliseert het mes de wereldlijke macht, die de misdadigers (onder de schijf hangt een naakte zondaar
over het mes heen) straft? Of is het een В = Bosche, de naam waarmee 's-Hertogenbosch op koper
gravures van Alard du Hameel aangeduid wordt en droegen de beulsmessen in Jeroens woonplaats
dit teken? Wat de kruiken precies met het mes te maken hebben, valt moeilijk uit de reproductie af te
leiden. De bereden vrouw schijnt bij een ander tafereel te behoren.
De gestrafte ruiter wordt op blz. 71 door Fraenger apart behandeld. Hij ziet in hem een ridder,
in wie de democratische Bosch in het algemeen de adel wilde hekelen, en noemt de scène het vroegste
voorbeeld van een strekkingswerk, dat tot tyrannenmoord aanspoort. In de voorstelling links van de
afgesneden oren, waar naakten opgehangen worden, zou de schilder zich ook tegen het wereldlijk
gerecht keren (blz. 69). Het moet een voorbeeld zijn van oer-christelijk anarchisme. De beulen zijn
boosaardige karikaturen, de gevonnisten staan er in hun natuurlijke naaktheid. Maar bij Jeroen zijn de
zondaren meestal naakt en de duivels karikaturaal.
Ook de uitleg van de scène links van de boommens lijkt onjuist. Daar hangt een sleutel aan een
lange staak, die uit een paardeschedel steekt. Door het oog van de sleutel hangt een naakte zondaar.
Onder de schedel wordt door een duivel een klok geluid, waarin een zondaar de klepel is. Misschien
horen bij dit tafereel een duivel-geestelijke, die een boek leest en op een naakte zondaar zit, een ander,
die er bijstaat en een lepelaarssnavel draagt, en een derde, die een soortgelijk verlengstuk bezit, een
biddende houding aangenomen heeft, en op wiens hoofd een eitje rust {Bosch, blz. 24 en 25). In hen
hekelt Jeroen geestelijken, die onreine gedachten hebben bij het vervullen hunner godsdienstige plichten.
Volgens Fraenger (blz. 73) geeft schedel met klok een klooster weer. De paardeschedel heet het
witgepleisterde graf voor te stellen der Pharizeeërs {Mattheüs XXIII : 27), die met de sleutel het koninkrijk der hemelen voor de mensen sluiten {Mattheüs XXIII : 13). Tevens moet de sleutel een „Vexiersymbol" zijn, dat het raadsel van de boommens schijnt te ontsluiten, maar dit niet doet (blz. 66). Het
geheel zou een aanval op de geestelijkheid zijn. De paardeschedel is echter een zinnebeeld van losbandig
vermaak {Bosch, blz. 163). Het luiden van de klok wijst, evenals op Bruegels Desidia, op de zonde der
luiheid (luien = lui zijn: W.N.T. VIII, 2, 3199, en weerkhnken of doen weerklinken: idem, 3207).
En heeft de man die door het oog van de sleutel hangt, misschien de zonde begaan van het maken van
valse sleutels? Daarop stond de doodstraf {Bosch, blz. 273). Hier geldt dan weer de spreuk: Per quae
peccat quis, per haec et torquetur. Het rechterluik is vol zinspelingen op zondaren, die door het
wereldlijke gerecht gestraft zijn.
De afgesneden en door een pijl doorboorde oren links boven de boommens dienen volgens Fraenger
als waarschuwing voor hen, die oren hebben en niet horen {Psalm CXV : 6; blz. 67). Doch hier wijzen
waarschijnlijk de pijl (bout) en de stok met knoedelvormige verdikking van een duivel in het ene oor
op losbandigheid {Bosch, blz. 171, noot 49, en 150) en hebben de rampzaligen die door de oren verpletterd worden, zich aan deze zonde overgegeven. Afgesneden oren en mes wijzen op de straf, die op
bepaalde misdaden stond.
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Links beneden de boommens worden zondaren gestraft bij muziekinstrumenten en een zangboek
(rep.: Combe, nr 99 en Baldass, nr 53). De instrumenten zijn voor Fraenger symbolen van de harmonie
(blz. 80 vlgg.). De versmelting van de harp met de luit zou wijzen op het harmonisch samengaan van
man en vrouw, en de noten op het muziekboek zijn expres tweestemmig aangebracht om dit te accentueren. De luit zou dan de vrouw, en de harp de man voorstellen (zoals we reeds zagen, zijn ze beide
in onze taal vrouwelijke symbolen, zie Bosch, blz. 69 en 193). Maar de zondaren aan de voet der instrumenten kennen het juiste gebruik er niet van, zij zijn disharmonisch. De zielen op en aan de instrumenten
heten naar bevrijding te streven, echter zonder succes. Het ei dat de ene man torst, en niet omhoog
zou kunnen krijgen, is de wereld, waarmee de zondaar niet in harmonie komen kan. Dat ei dient men
echter te vergelijken met andere zinnebeelden van losbandig vermaak bij de instrumenten, t.w. braadspit met diabolisch gebraad, Vastenavondketel aan stok met knoedelvormige verdikking, en snoer
met balletje. Ten onrechte ziet Fraenger in dat balletje een droppel vloeistof, die uit een schaal valt,
welke een zondaar opheft: hij kan het „levenswater" niet in de schotel houden, is disharmonisch.
De vrouw die een soort triangel bespeelt, is volgens Fraenger echter geen zondares of kwelduivel.
Zij is een vrome begijn, die in de draailier (een „gotthaltig" instrument) zit en een symbool van de
harmonie is (onjuist is ook schrijvers opmerking, dat zij alléén in een instrument zit en zich daarom van
de anderen onderscheidt; ook in de grote trom zit een persoon). De enige die naar haar spel luistert,
zou de boommens zijn: teken, dat ook de grootste zondaar eens uit de hel verlost zal worden (blz. 93;
redenen om aan te nemen, dat hij „luistert" en dan nog wel speciaal naar de triangel, zijn er niet). Het
fragment in zijn geheel heet een satire op de wereldse kerkmuziek in Bosch' tijd.
Luit, draailier en harp, om ons tot de meest in het oog vallende instrumenten te bepalen, werden
echter ook door gewone speellieden, ja zelfs door bedelaars, gebruikt (luit en draailier: Bosch, blz. 50
vlg.; harp: rep.: Baldass, nr 130, een bedelaar; afb. 38, een arme speelman). De zondaars aan, op en
in de muziekinstrumenten (de „begijn" is een duivelin) zijn speellieden, die een losbandig leven geleid
hebben {Bosch, blz. 153). En in de mensen, die door duivels geleerd worden het lied van de hel te zingen
{Bosch, blz. 277), hekelt Jeroen zangers van onstichtelijke liederen, welke ook veelvuldig in meerstemmige liedboeken voorkwamen (zie R. Lenaerts. Het Nederlands polifonies lied in de XVIe eeuw.
Mechelen—Amsterdam 1933).
Rechts van dit tafereel zit een duivel op een „kakstoel". De vogels, welke uit het achterwerk van
de zondaar die hij verslindt, vliegen, stellen niet de ziel van het slachtoffer voor, zoals Fraenger wil
(blz. 88), maar zijn zinnebeelden van de verkwisting {Bosch, blz. 188). De satan is de duivel der losbandigheid, met een Vastenavondketel op het hoofd en de voeten in wijnkruiken gestoken. De zondaren
in het ei-vormige uitwerpsel, dat in een beerput valt, illustreren het gezegde „onder Lucifers staert
sal sijn sijn kerck hoff" {Bosch, blz. 277). De zondares die naast de beerput voor de spiegel der ijdelheid
zit, wordt volgens Fraenger door een salamander omvat (blz. 90). Het is echter een ezel (zie Combe,
nr 97), wiens kop naast die van de vrouw in de spiegel weerkaatst wordt. Ook Sebastian Brant zag,
toen hij in de spiegel der ijdelheid keek, een ezelskop (Enklaar. Uilenspiegel, blz. 25), een zinnebeeld
van de domheid.
Ten onrechte beschouwt schrijver de vrouw met hoerenhoofddoek en halve maan achter de stoel
van de vogelduivel als een Baaispriesteres en de duivelin met de hoofdtooi van een lichte vrouw op
Bruegels Luxuria als een opperpriesteres van een losbandige eredienst, die de mysteriën van de god
Attis vierde. In hen zouden de beide kunstenaars de uitwassen op de „linkervleugel" van de Broederschap van de Vrije Geest gehekeld hebben (blz. 91).
Op het rechterluik konden de leden zien, wie er in de hel zouden komen. Het waren zij, die niet
ingewijd waren in de geheimen van hun geloof: de aanhangers van de Katholieke godsdienst en kinderen
van de wereld zoals muzikanten, goochelaars, spelers en ridders (blz. 22). Fraenger schijnt aan te nemen,
dat zij zich deze hel niet in het hiernamaals dachten, maar in het leven zelf: „Als wahre Hölle galt das
Eingefangenbleiben in dem Göpel unsinniger Vorstellungen, lässlicher Gewöhnungen und sündhafter
Verstockungen der Lebensführung" (blz. 76).
Het middelpaneel zou geen symbolische weergave van de Luxuria zijn, maar een verheerlijking
van de geslachtsgemeenschap en een uitbeelding van het opstijgen uit het aardse leven tot een hoger
leven in het hiernamaals. Ook hier weer zeer aanvechtbare verklaringen ! In groepen van twee mannen

301

en een vrouw zou de ene man een oude ingewijde zijn, die een bruidspaar in de liefde onderwijst (blz. 97
en 113). Hieruit trekt Fraenger de conclusie, dat bij de leden de inwijding in het geheim der „acclivitas"
als louter „privatissima" en wel slechts ter voorbereiding van het huwelijk geschiedde. De derde man
is echter de koppelaar (bijv. bij het paar in de mosselschelp) of de bedrogen echtgenoot, die op zijn
beurt zijn vrouw bedriegt. Een bepaald fragment geeft hem met zijn vrouw in een schil, waaruit een
doorn steekt (Bosch, blz. 65). Hij kijkt in een glazen buis, terwijl zij een man wil kusssen, die buiten de
schil staat. Op een andere plaats kijkt de echtgenoot in een glazen buis, waarin een muis kruipt. Zijn
vrouw zit met haar minnaar in de doorzichtige schil van een vrucht. Rep. van de drie voorstellingen:
Baldass, nr 50. Glazen buis en muis zijn vrouwelijke geslachtssymbolen. Bij „buse" zal men misschien
ook aan „buus" = dronken (Everaert, blz. 113) moeten denken (vgl. busen = zuipen; buser = drinker,
M. W. I, 1478). Zie voor muis: Immink. Spiegel, vs 4712; Rutten, blz. 149; Cornelissen en Vervliet,
blz. 838; De Cock. Vrouwen, blz. 123.
Op blz. 117 beschouwt Fraenger verfraaiingen op eerstgenoemde schil als de nabootsing van een
net van aderen, die aan wat hij een pompoen noemt, het aanzien van het inwendige van een uterus
zouden geven. De stekels van een andere gefantaseerde vrucht er dicht bij heten te wijzen op de wrijving
van het ruggemerg en de prikkeling van de geslachtsdrift. Maar Bosch was geen moderne sexoloog!
De ruiters om de ronde vijver zouden de paringsdriften (de dieren waarop ze rijden) beheersen
(blz. 101). Hun leermeesters hierin zijn de vogels, die in de stoet meegaan en hen eens in de wereld
hebben gebracht (denk aan de ooievaar). De man die met zijn hand naar een uil wijst (rep.: Baldass,
nr 49), berijdt een soort eenhoorn (symbool der kuisheid), op welks hoorn de uil (zinnebeeld der wijsheid) zit. Hij bedoelt, dat slechts diepste bezonnenheid in de storm der hartstochten het levensschip
een veilige koers laat varen. Maar een eenhoorn kan ook de onkuisheid voorstellen (Bosch, blz. 210)
en de uil is hier, evenals elders op het middenpaneel, een geslachtelijk symbool (Bosch, blz. 161). Op
een paard zit een paar half verborgen in een rode schil (blz. 102; rep.: Combe, nr 85). Het zouden verloofden zijn, die, ingewijd in de geheimen van de Broederschap, zich in hun gelukzaligheid geheel van
de wereld willen afzonderen. Ze zijn echter „in scille". Vier en twintig vrouwen in de vijver tracht
Fraenger symbolisch te verklaren, maar van de negen overigen zwijgt hij (blz. 103).
Zo kan men doorgaan met aanmerkingen maken. Uit de top van het meest linkse der vijf fantastische bouwwerken in de achtergrond van de Tuin rijst een boom, die zich volgens schrijver in drieën
deelt, terwijl elk dier vertakkingen zich nog weer in drieën splitst. Dit zich vertakken in drieën moet
de boom stempelen tot een vruchtbaarheidssymbool voor de getrouwde vrouw en overeenkomen met
de zich in drieën delende levensrune (blz. 106). Maar de boom bestaat uit twee vertakkingen, die zich
elk weer in tweeën splitsen. En deze laatste spruiten verdelen zich weer in tweeën of drieën (rep.:
Combe, nr 92). Het lichaam der zeeridders achter het gevaarte acht Fraenger voor de helft uit een dolfijn
te bestaan. Zij heten ook dolfijnen bij zich te hebben en gestorvenen voor te stellen, daar genoemde
diersoort op oud-christelijke graven als gids in het dodenrijk werd voorgesteld (blz. 106 vlg.). Op het
bovenste derde gedeelte van het middenpaneel zou Bosch dan ook weergeven, hoe de gestorven leden
in het hiernamaals nieuwe zaligheid vinden. De dieren zijn echter geen dolfijnen, maar vissen (bij de
vissen staat de staart rechtop en bij de dolfijnen ligt hij horizontaal; ook hebben de laatsten hoogstens
één rugvin). Ook de combinatie van een zeeridder met een sirene duidt op de onkuise betekenis (vgl.
Bosch, blz. 35).
Met de eieren springt Fraenger wonderlijk om: dat in de ruiterstoet is de oer-heilige scheppingscel, maar het ei rechts van de zeeridders vertegenwoordigt het element van de lucht. Onjuist is, dat de
kleine vijver de vorm van een ei heeft: als kiemcel en navel van de paradijswereld op het middenpaneel
(blz. 16). De cirkelvormige vijver is van een hoog standpunt gezien.
In twee versieringsonderdelen van de fontein in de vijver op de achtergrond ziet hij alchemistische
retorten met halve manen (blz. 123). Deze zouden erop wijzen, dat boven de aarde van Bosch de maansfeer begint. Volgens de orphische leer keren na het sterven de ziel en de geest naar de maan terug.
Daar worden zij aan een louteringsproces onderworpen, waarin de deugdzamen reeds na korte tijd,
de zondigen eerst na langdurige boetedoeningen een tweede dood ondergaan, waaruit zij naar de
zon omhoogstij gen. Deze terugkeer tot de zon is dan in de lucht afgebeeld (rep.: Combe, nr 92 en
Baldass, nr 48). Maar de naakte man met meitak en vogel op een griffioen, die een grote pad in de klauwen heeft; de zeeridder, die, op een gevleugelde vis gezeten, een stok vasthoudt, waarvan een snoer
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met een grote, rode bol afhangt; de gevleugelde naakte man, die een grote bol omhoogsteekt; zijn partner die een vis draagt en op wiens achterste een vogel zit; en de vliegende vis (volgens schrijver is dit
Christus!), zij allen zijn eenvoudig voortzettingen van de erotische verbeeldingen op het overige deel
van het schilderij.
Op de voorgrond van het middenpaneel zou Bosch in hoofdzaak lessen geven aan de Broeders
en Zusters, hetgeen Fraenger in staat stelt het leersysteem van de Vrije Geest te reconstrueren (blz.
108 vlgg.). Zo is het verkeerd zich aan de omgang met het andere geslacht te onttrekken. Een voorbeeld van zo'n eenzame, die dan ook met zijn bovenlijf in de modder heet te steken, zou men zien op
Combe, nr 89. De man staat echter in het water op zijn hoofd, wat uit de taal als een geslachtelijk
beeld verklaard kan worden {Bosch, blz. 35). In de vogels bij hem ziet schrijver een reiger (zinnebeeld
van de geboorte) en een klauwier (symbool van de dood), maar het zijn gefantaseerde vogels, die bij
een schil en een doorn zitten. De geweldige braam, waarnaar rechts ervan mannen happen, heet een
orphisch onsterfelijkheidssymbool. Vruchten zijn in onze taal echter vrouwelijke geslachtssymbolen.
Dat de ingewijde zich niet moet schamen voor het lichaamsdeel, waarop men pleegt te zitten,
zou Jeroen hebben willen leren in de scène, die men duidelijk op Baldass, nr 51 kan zien: een man heet
bij zijn vriend op bedoelde plaats bloemen te plukken (blz. 111). In werkelijkheid is het een hekeling
van de sodomie. Hij heeft een mei {Bosch, blz. 59) in de anus van een ander gestoken.
Omdat een vrouw op de rechter voorgrond van het schilderij een zaadkorrel met een enigszins
peinzende uitdrukking op het gelaat in de hoogte houdt, beweert schrijver, dat een Brusselse zuster,
die gezegd zou hebben, dat het geslachtsverkeer even natuurlijk was als eten en drinken, en dat men
het daarom ook buiten het huwelijk beoefenen kon, de geslachtsdaad beschouwd heeft als een heilige
communio met de groeikrachten van hemel en aarde (blz. 116).
Enige taferelen in het midden brengt Fraenger in verband met de dood (rep.: Baldass, nr 46).
Op de voorgrond zou een stervende man in een ananas zitten, terwijl een eend hem met de snavel
zijn laatste voedsel reikt. Zonder bewijzen te geven neemt hij aan, dat de vogel hier een zinnebeeld is
van de dood en van het nieuwe leven. De vrouw die er naast staat, maakt met de vingers en duim
van haar rechterhand de doodsrune (umgekehrter Dreispross; blz. 121 vlg.). Maar de man is niet bezig
te sterven. De dubbele vrucht die hij in zijn hand en welke de vrouw op het hoofd draagt ( bij haar zijn
het twee kersen aan een steel) kunnen, evenals de eend, onkuise motieven zijn {Bosch, blz. 193 en 74).
En wat de houding van de vingers en de duim betreft (bij anderen, die hetzelfde gebaar maken, noemt
Fraenger het de levensrune — blz. 125 — en omdat het zo vaak op het schilderij voorkomt, is het een
herkenningsteken van de secte): deze gaat terug op de handen bij Van Eyck (Friedländer I, pi. XIV
en XXI; H. Beenken. Hubert und Jan van Eyck. München 1941, pi. 13 en 22; Fierens—Gevaert. Histoire
de la peinture flamande des origines à la fin duXVe siècle. Paris et Bruxelles 1927. Tome I, pi. LXXVII)
en vooral bij Bouts (W. Schone. Dieric Bouts und seine Schule. Berlin—Leipzig 1938, pi. 1, 27, 41, 42,
51 en 54).
Wat Fraenger van de op hun handen staande vrouwen vóór de ananas en van de arm, die uit de
vrucht steekt, zegt (blz. 122 vlg.), valt niet te verifiëren bij gebrek aan een goede foto. Het schilderij
is hier beschadigd. De vis onder de man vat hij niet alleen sexueel op, maar tevens als symbool van Christus, hier te beschouwen als een zinnebeeld van de opstanding (blz. 123).
De scène boven dit tafereel geeft drie naakte jongens onder een stekelig gewas weer, waaraan
een koolmees hangt. Erbij staat een distelbloem, waarop een vhnder zit. Dit is veeleer een hekeling van
homosexualiteit, waarbij vhnder en koolmees ongunstige betekenis hebben {Bosch, blz. 108 en 226),
dan dat een der knapen op sterven ligt en de vlinder een orphisch symbool is (blz. 120; nl. van de ziel
die het lichaam verlaat) en tevens een beeld van Christus (blz. 126).
Rechts ervan zou een Vlaamse gaai op een rode pyramide zitten, waarin zich naakten bevinden:
„eheliche Unterweisungszelle". Hij geeft aan een groep oude mensen een eikel om ze er op te wijzen,
dat ze eeuwig zullen leven in hun nageslachten (blz. 121). De pyramide is echter de bast van een boom
en de lieden erin zijn dus „in scille". Zij die op de eikel belust zijn, zien er in het geheel niet oud uit
en zijn minziek. Ook op het middenplan van het schilderij, geheel ünks, acht hij stervenssymboliek
aanwezig (blz. 121; rep.: Combe, nr 89). De putter (ten onrechte ziet Fraenger er een appelvink in)
en de vogels die achter hem geschilderd zijn, voeren de ruiters in de dood, die hun het nieuwe leven
brengt. De putter, een symbool van de dood als vriend, houdt in zijn snavel een braam op voor een
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drietal naakten, dat in wanhoop de dood voor ogen ziet. Maar ook hier zijn weer vogels en vrucht
geslachtelijke symbolen en de mannen trachten de vrucht te proeven.
Aan het slot van het boek (blz. 126 vlgg.) behandelt schrijver de rechter benedenhoek (rep.: Baldass, nr 51 en Combe, nr 88). Een kristallen schijf, bestemd als afsluiting, is voor een hol ter zijde geschoven (de schijf is echter te smal om als afsluiting te dienen; het lijkt bovendien een glazen buis,
een pendant van het glas ernaast, waarin en op welks rand een vogel zit). Achter de schijf bevindt zich
een vrouw met een appel in de hand. Op haar lippen zit een zegel, dat haar tot een Sibylle stempelt (is
het niet een verdikking in het glas, zoals er meer op de schijf zitten en die de mammae capitula suggereren? Fraenger telt er vijf en bouwt er een fantastische theorie op, maar er zijn er minstens tien).
Tevens heet zij een „nieuwe" Eva. Jn het hol staat een man, die op de vrouw wijst. Achter hem gluurt
het donkerkleurige gelaat van een andere vrouw. Het zijn het hoofd van de secte en zijn bruid, die ter
gelegenheid van hun huwelijk het drieluik bij Bosch besteld hebben. Zijn gelaatstrekken zijn die van
de boommens op het rechterpaneel ( hij lijkt er feitelijk niets op; zie Combe, nr 95) en hij heeft zich
in de hel als zondaar laten afbeelden. Hieruit leidt Fraenger weer een gewoonte bij de leden af: de vrijspreking van de erfzonde van Adam was in hun eredienst blijkbaar gebonden aan de voorwaarde
van een belijdenis der zonden, waaraan het hoofd, als voorbeeld voor de nieuwelingen, zich in de eerste
plaats onderwierp. Die „Hochmeister" kan men ook in het Paradijs zien, waar hij in de gedaante van
een bonte kraai naar Eva kijkt (de bonte kraaien die Fraenger bij het hol ontwaart, zijn blijkens de
kleurenfoto in Combe, gefantaseerde vogels). Het is zijn zielevogel, zijn mythisch stamdier, waarmee
hij zich vereenzelvigt, zoals een inboorling uit Brazilië het doet met een zeker soort rode papegaai.
Tevens symboliseert de kleur van zijn veren de dag en de nacht, het leven en de dood, het goede en het
boze, het paradijs en de hel!
Het zou mij niet verwonderen, wanneer de vrouw met de appel Eva voorstelt, hier als symbool
van de vrouwelijke verleiding, gelijk Jan van Boendale haar schildert in Der Leken Spieghel(b. I, с 22,
vs 65 vlgg.). De man in het hol is dan Lucifer, die haar verleid heeft en haar aanwijst als degene, die
de zonde in de wereld heeft gebracht. Bosch schilderde hem als een schone jongeling, wiens diepe in
snijdingen in het voorhoofdshaar aan horens doen denken. Fraenger zegt van hem, dat hij een zuidelijk
type is, met koolzwarte ogen en een zinnelijk brede mond. Er ligt ook iets hoogmoedigs in zijn knap
gelaat (vgl. : L u c i f e r . . . . die die scoonste was ende die claerste . . . . ende waende te hogheren state
eleven, dan hem God hadde ghegheven, Der Leken Spieghel b. I, с 6, vs 17 vlgg.). Het hoofd achter
hem is volgens Fraenger een donker vrouwengelaat. Is het „Nijt, Satanás dochter, die hi wan an
hovaerde" (Boeck van den Pelgherym. Haerlem 1486 blz. 49, b)? De boosaardigheid (in het bijzonder
het leedgevoel over de voorspoed van anderen) dus, die in de Eerste Bliscap van Maria nauw met
Lucifer samenwerkt bij het verleiden van Eva?
Maar keren wij weer tot Fraenger terug. De „Hochmeister" heeft Bosch ingewijd in zijn geheime
leer en hem precies gezegd, hoe hij het drieluik schilderen moest. Daarom weegt dit tryptichon op tegen
het verloren gaan van de geschriften der secte. Wie deze grote onbekende, die op gelijke lijn gesteld
wordt met Erasmus, Janus Secundus en Van Helmont, was, weet zelfs Fraenger niet. Zijn scholing
kreeg hij in Florence, want alleen in het neoplatonische Florence van Marsilio Ficino, Pico della Mirandola en Christofero Landino bloeide in het laatst der 15de eeuw een geloofsvermenging, die de Christelijke verlossingsleer trachtte te versmelten met de ideeën der hellenistische natuurphilosophie, de symboliek van hellenistische en gnostische mysteriën en de magie en geneeskunde van geestenzieners en
wonderdoeners.
Bosch was zelf lid van de secte, want hij heeft zich afgebeeld in de nabijheid van het hoofd, nl.
tussen de naakte, naar voren gewende vrouw en de man rechts van haar ( rep.: Baldass, nr 51), dus
te midden der ingewijden. Hij geeft zich een bescheiden plaats, hetgeen bewijst, dat in de kring der
Broeders en Zusters geen anarchistische verwildering heerste, maar de tucht der zelfbeperking en der
vrijwillige ondergeschiktheid. Het zogenaamde zelfportret lijkt echter niets op de tekening uit de Codex
van Atrecht.
Het geheimzinnige sectehoofd heeft Jeroen niet alleen de ideeën verschaft voor het behandelde
drieluik, maar ook voor vele andere schilderijen. Er bestond een werkgemeenschap tussen beide mannen.
En daarvan heeft men in 's-Hertogenbosch niets gemerkt! Fraenger schijnt er niet van op de hoogte
te zijn, welk een belangrijke persoon Bosch in zijn geboortestad was, dat hij er het grootste deel van
304

zijn leven heeft gewoond en er een zeer ijverig en gezien lid van een heel andere Broederschap was,
nl. die ter ere van Maria. Indische mythen, orphische mysteriën, neoplatonici, Mechthild van Maagdenburg, Jacob Böhme, Goethe en Novalis worden erbij gehaald, maar de naaste omgeving van Jeroen
kent Fraenger niet.
Hij kan niet aannemen, dat het middenpaneel een hekeling van de Luxuria is, daar er in de hel van
de tryptiek geen wellustelingen gepijnigd worden, en omdat de naakten in bloemachtige onschuld
in een vredige tuin spelen, waar zij in eendracht leven met dieren en planten (biz. 18). Fraenger wijst
echter zelf op de vrouw die door een duivel bereden wordt, terwijl in de taferelen van de haas (rammelaar) met een zondares aan zijn jagersstok en de wandelaars om de doedelzak ook onkuisaards gestraft
worden. En wat de tweede reden betreft: het is juist Bosch' bedoeling geweest om de Luxuria niet
zinnelijk te geven, doch decoratief symbolisch, ten einde de toeschouwer niet te kwetsen. Zijn symboliek is vrij eenvoudig. Vogels, vruchten, rijdieren, vissen, holle voorwerpen, variaties op bol-, konische en stekelvorm, mossels, parels, eieren, zeeridders en sirenen, muis, schillen met doorn, enz.
zijn erotische symbolen, die hij merendeels aan de taal en aan de beeldende kunst vóór hem ontleend heeft, en die zich wonderwel lenen voor een aesthetische versieringskunst.
Mochten linkerluik en middenpaneel, zoals Fraenger wil, werkelijk een eenheid vormen (dat de
landschappen in elkaar overgaan, gelijk hij op biz. 16 beweert, is niet geheel juist, maar er bestaat
ongetwijfeld een compositorische samenhang), dan wilde Bosch hier slechts mee zeggen, dat zich uit
Adam en Eva een nageslacht ontwikkeld heeft, dat in zonde de aarde bewoont. Misschien voegde hij
dan tussen de blanke gestalten negertypen, omdat hij niet alleen aan de nakomelingen van Sem en
Japhet, maar ook aan die van Cham dacht. In de middeleeuwen liet men de eersten voornamelijk KleinAzië en Europa bewonen, de laatsten het werelddeel Afrika (zie Maerlants Spiegel Historiael, p. I,
b. I, с XV, vs 15 vlgg.).
Jeroen heeft m.i. het drieluik niet geschilderd om het in een kerk, en ook niet, zoals Baldass meent
(biz. 28), om het in in sacristie of klooster, bijv. in het refectorium, op te doen hangen. Hij zal het waar
schijnlijk in opdracht van een aanzienlijk wereldlijk heer hebben vervaardigd, zoals hij een Laatste
Oordeel-tryptiek voor Philips de Schone schilderde, maar dan voor iemand die Nederlands kende.
Ik zou op dit boek niet zo uitvoerig ingegaan zijn, indien Fraenger niet een zekere naam had als
folklorist, cultuur-historicus en kunsthistoricus, en er niet achterin vermeld stond, dat er nog twee
delen zullen volgen, waarin vele andere werken van Bosch op soortgelijke wijze beschouwd worden.
Van het Lissabons drieluik geeft hij een enkel proefje op biz. 12: het centrum van het middenpaneel
moet een zwarte mis voorstellen, welke gedaan wordt door een opperpriesteres en twee helpsters, die
op hun hoofden adders en doorntwijgen dragen.
J. F. A. Beins. Misvorming en verbeelding. Amsterdam 1948 (Groningse diss.).
In hoofdstuk IV, „Misvorming als diabolische figuur", noemt de schrijver acht bronnen, waaruit
Bosch geput heeft bij het maken van zijn schilderijen en tekeningen, t.w. zijn gemoedstoestand en zieleleven,
de geestelijke atmosfeer der late middeleeuwen, het middeleeuwse toneel, de jaarmarkt, de kerkelijke
sculptures, de middeleeuwse boekversieringen, de middeleeuwse literatuur en de menselijke mis
geboorte. Over de heel summier behandelde bronnen 1 tot en met 7 wordt nauwelijks iets nieuws
verteld, terwijl vele beweringen onjuist of aanvechtbaar zijn. Zo heeft Bosch aan de door Beins in
bron 7 (de literatuur) aan oude namen van boeken toegevoegde nieuwe niets ontleend. Belangstelling
verdient echter bron 8, waarvan in hoofdstuk V voorbeelden gegeven worden. Daar misgeboorten
soms in verband gebracht werden met de duivel, zou Jeroen, toen hij gestalte moest geven aan zijn
demonen, in bepaalde gevallen inspiratie gezocht hebben bij teratologische monstra. De door Beins na
getekende en behandelde voorbeelden van aldus ontstane gedrochten volgen hier (Beins, biz. 69 vlgg.):
Fig. 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 215, 217, 219 en 221 zouden teruggaan op de Acardiacus
(misgeboorte zonder hoofd of zonder romp). Fig. 200 tot en met 203 zijn echter variaties van de romploze
duivel {Bosch, biz. 41), waarbij het ontbreken van de romp symbolische betekenis heeft en waartoe de
schilder eerder geïnspireerd is door het zien van miniaturen en plastiek dan van misgeboorten. Fig. 198
en 217 zijn van de hand van imitatoren, die Bosch-figuren „bewerkt" hebben. Fig. 219 is de op Bosch,
biz. 117 verklaarde gulzigaard. De vleugels van fig. 221, die schrijver aan resten van moederkoek of
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eivliezen doen denken, zijn combinaties van vlindervleugels en orchideebloem (Bosch, blz. 107). Fig. 195
(werk van een imitator) gaat terug op een kikvors en 196 op een insect. Fig. 197 en 215 zijn bedachte
figuurtjes, die woordspelingen weergeven. Bij 197 (rep.: Baldass, nr 140; schetsblad te Oxford) neemt
een hoed de plaats in van hoofd en romp: „het schort hem onder de hoed" = hij is gek (W.N.T. VI,
784). Schorten = ontbreken (M. W. VII, 684). Fig. 215 is een hekeling van de zwelgzucht die arm maakt.
Een pijl (bout) doorsteekt een naakt figuurtje, dat gedeeltelijk wegschuilt in een soort korf. Aan de
pijl hangt een korf met waarschijnlijk etenswaren er in (zie rep. rechterluik Laatste Oordeel-tryptichon
te Wenen en vgl. Bosch, blz. 168 vlgg.).
Bij fig. 46 en 48 (werk van imitator) twijfelt schrijver zelf (cephalothoracopagus of Janus-misgeboorte).
Fig. 69, 73, 74 en 75 zouden misschien teruggaan op de craniopagus (dubbelmonster, vergroeid
met de schedelbotten). Fig. 69 en 73 zijn van imitatoren, die Bosch-figuren „bewerkt" hebben. Fig. 74
zal, evenals de er naast geschilderde duivelgroep (Bosch, blz. 188), een in beeld gebrachte combinatie
van woordspelingen enz. zijn. Fig. 75 is, zoals schrijver opmerkt, aan een acrobatentoer ontleend.
Fig. 102 acht schrijver zelf twijfelachtig (dicephalus of dubbelhoofdige).
Fig. 112 en 113 zijn driekoppige dieren in het Paradijs van de Wellusttuin-tryptiek. Tot deze
monstra kan Jeroen gekomen zijn door verhalen over dieren in Indie (Bosch, blz. 299). Invloed van de
tricephalus of driehoofdige lijkt hier uitgesloten.
Bij fig. 123 (werk van imitator) en 124: vier voorpoten bij duiveltje en draak, twijfelt de schrijver
zelf (dicephalus tetrabrachius).
Fig. 138 en 139 zijn monsters met vier benen (dupücitas posterior). Fig. 140 is een insectachtig
wezen met zeven poten. Voor fig. 138 (Laatste Oordeel te Wenen) en 139 (schetsblad te Oxford) kunnen
afbeeldingen van misgeboorten Bosch geïnspireerd hebben. Vgl. fig. 136, een illustratie uit Schedel's
Liber Chronicarum.
Bij fig. 148 tot en met 152, waarbij uit een menselijke of dierlijke mond een levend wezen steekt
of hangt, denkt schrijver aan de epignathus. Veel eerder is Bosch in fig. 149 beïnvloed door het zien
van kerkplastiek en miniaturen, die een grote muil weergeven, waarin een hoofd gestoken is. Fig. 148
. (werk van een imitator) gaat op fig. 149 terug. Fig. 150 (vogel-duivel die mens verslindt in de hel van
de Wellusttuin-tryptiek) is ontleend aan een episode uit Tondalus' visioen (Bosch, blz. 276). Fig. 151
(werk van een imitator) is een vervorming van de zeeridder (Bosch, blz. 34), en fig. 152 wijkt te veel
af dan dat zij voor vergelijking in aanmerking komt.
Bij fig. 154 (werk van een imitator) wordt gedacht aan een geval van cephalothoracopagus parasiticus, waarvan de ene partner de vorm van een sirene vertoont. Het vis-achtige gedeelte ervan, waarmee
de „sirene" vergeleken wordt, is echter hier met opzet aangebracht om een zonde van de drager te
karakteriseren (Bosch, blz. 166).
De schrijver twijfelt bij fig. 190 (pygopagus parasiticus, d.i. parasitaire dubbelvorming, waarbij
de parasiet aan de stuit is bevestigd en meestal bestaat uit een paar min of meer misvormde benen of
uit een rudimentair menselijk onderlichaam). De figuur is van een imitator, die een wonderlijk ratjetoe
heeft gemaakt van motieven van Bosch,
Bij fig. 252, 253 (werk van imitator), 254, 255 en 256 denkt schrijver aan misgeboorten met hoofden,
welke op die van dieren lijken (anencephalie). Eerder komt hier invloed in aanmerking van duivels
met dierenkoppen, die reeds lang vóór Bosch geschilderd werden. Ook fig. 259, 260, 261 en 262 herinneren hem aan anencephalen. Fig. 259, 260 en 261 zijn intussen van de hand van imitatoren en vervormingen van Bosch-figuren. Fig. 262 gaat terug op een pad. Fig. 263 (een hemicephalus volgens
schrijver) is weer van een imitator, die een geplukt vogeltje met een schelp combineerde.
Fig. 279, 280, 281, 282, 283 en 285 acht schrijver ontleend aan gevallen van encephalocele of
hersenbreuk. Fig. 279 tot en met 283 zijn van imitatoren. De gevallen van hersenbreuk, die schrijver
meent te constateren, zijn steeds vervormingen van de zakmuts (Bosch, blz. 181). De physionomie
van fig. 285 (soldaat op de Kruisdraging te Gent) heeft Jeroen eerder ontnomen aan een volwassene
(vgl. zijn schetsen van bedelaars) dan aan een misgeboorte.
Bij fig. 296 wordt gedacht aan rhachischisis, waarbij zich een open rug voordoet. De afbeelding
is van een imitator, die van een Bosch-wezen een boot gemaakt heeft. De encephalocele van een der
varenden is een vervorming van de zakmuts.
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De schrijver denkt bij fig. 297, 298 en 299 aan cranio-rhachischisis (rhachischisis gecombineerd
met anencephalie). Fig. 297 is een duivelmonster met vlinder-orchidee-vleugels, dat een zondaar
verslindt. De vorm van het monster (men denke de vleugels weg) herinnert weer aan kerkplastiek.
Fig. 298 en 299 zijn van een imitator en vervormingen van duivelgedrochten van Bosch.
Fig. 300 (vierpotig monster, schetsblad in Kupferstichkabinett, Berlijn) is een van de weinige
voorbeelden, welke waarde hebben. Ontegenzeggelijk lijkt het wezen veel op een geval van craniorhachischisis (tevens cycloop).
De fig. 335 en 336 (duivels met klarinet als neus, fig. 335 is van een imitator) hebben, zoals schrijver
reeds vermoedt, niets met ethmocephalie (waarbij een slurfvormige neus voorkomt) te maken, daar
in de duivels speellieden gehekeld worden en de vorm teruggaat op miniaturen. Het monster met
„olifantskop" op het middenpaneel van het Laatste Oordeel-tryptichon te Wenen (fig. 337), dat wel
voor vergelijking in aanmerking zou komen, is door Beins niet goed geobserveerd: de zgn. slurf is
een reptiel, dat zijn kop naar een zondaar uitsteekt (zie Baldass, nr 62).
Bij fig. 342 acht schrijver invloed van misgeboorten met valse mediaanspleet, waarbij de neus
verdwijnt, eigenlijk niet aanwezig, evenzo bij fig. 354 tot en met 357 (macrostomie: zeer brede en wijde
mondopening).
Dat Jeroens brildragende duivels (lig. 369, 370 en 371) iets te maken zouden hebben met misgeboorten, waarbij de grootte der ogen afwijkt van het normale, schijnt Beins zelf niet te geloven.
Bosch' brillen zijn geheel naar de werkelijkheid geschilderd en dienen misschien om er op te wijzen,
dat de zondige mens die in de duivels gehekeld wordt, door de Boze misleid is (Bosch, blz. 73).
Aan symmelie, waarbij de distale lichaamshelft in één extremiteit eindigt, zodat als misvorming
de sirene ontstaat, is gedacht bij fig. 411, 412, 414, 416, 417, 420, 421 en 422. Fig. 411 gaat echter terug
op de geijkte middeleeuwse afbeeldingen van een sirene, 414 is de vrouw op de rat van het Lissabonse
drieluik (Bosch, blz. 87), 420 en 421 gaan terug op de zeeridder (Bosch, blz. 34), 422 bestaat uit een
combinatie van menselijke en dierlijke onderdelen en 412 (waaraan veel waarde toegekend wordt),
416 en 417 zijn van een imitator. Schrijver merkt zelf op, dat fig. 412 op een vermenselijkte schorpioen
lijkt. De ontwerper van het gedrocht is waarschijnlijk geïnspireerd door de afbeelding van een schorpioen, waaraan hij vlinderelementen heeft toegevoegd.
Fig. 418 en 419 (werk van imitator) zouden verwant zijn aan middeleeuwse sirenenfiguren. Men
kan ze beter vergelijken bij hagedisachtige wezens met mensenhoofden in handschriften.
Fig. 433 tot en met 441 acht schrijver ontworpen onder invloed van misgeboorten, waarbij extremiteiten geheel ontbreken (amelie). Mocht hier invloed in het spel zijn, dan zal men eerder aan in leven
gebleven en zich op kennissen vertonende of bedelende misvormingen zonder armen of benen moeten
denken dan aan pas geboren kinderen. Ook komt hier invloed van miniaturen in aanmerking evenals
bij de dierengestalten zonder voorpoten (fig. 443 tot en met 445), welke Beins signaleert. Fig. 437 en
445 zijn van de hand van imitatoren.
Fig. 446 (een op de knieën rondschuifelend duiveltje met „ragebol", Bosch, blz. 150 vlgg.) gaat
zeker terug op een mismaakte bedelaar. Dat de boommens van de tekening in het Kupferstichkabinett
te Berlijn (fig. 449; afb. 27) zijn gedaante te danken heeft aan een misvorming, waarbij practisch het
gehele benedenlichaam ontbreekt, is vast onjuist. Voor de eivormige, houtachtige, holle romp zie men
Bosch, blz. 185).
Fig. 467, 468 en 469 zouden hun oorsprong vinden in misgeboorten met misvormingen aan handen
en voeten. Men kan hier ook denken aan variaties op de geijkte duivelsklauw, waarbij het, bij Bosch
nogal eens voorkomende, in dorre takjes uitlopen van extremiteiten een rol gespeeld heeft. Bij fig. 470,
471 (werk van imitator) en 472 (idem) denkt schrijver aan monstra met misvormde benen. Jeroen kan
hier weer door miniaturen beïnvloed zijn. Mochten ontwerpen bij hem werkelijk teruggaan op gevallen
van perbmelie, dan kan men ook hier aan zich op kermissen vertonende of bedelende misvormingen
denken.
Beins betwijfelt zelf, dat fig. 369 een voorbeeld is van phocomelie (hierbij zijn de handen en voeten
direct aan het lichaam verbonden). Een phocomelus gaat soms iets op een vogel lijken, maar tot zijn
vogel met mensenhoofd (fig. 483) is Bosch weer geïnspireerd door het zien van miniaturen.
Aan invloed van polymelie (overtollige extremiteiten of delen ervan) twijfelt schrijver bij fig. 46.
De eende- of ganzepoten van een duivelin (fig. 500) wijzen niet op syndactylie of zwemvliesvonning,
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maar hebben hier symbolische betekenis (Bosch, blz. 74 en 68; in de duivelin wordt een domme
Vastenavondvierster, die koeken bakt, gehekeld).
Dat Jeroen bedelaars, kreupelen, verminkten en duivels met klompvoeten of klomphanden weer
gegeven heeft (fig. 512 tot en met 517; 515 is van een imitator), is juist. Hij zag die misvormingen op
straat. Ook de congenitale heupluxatie (fig. 518, imitator) is aan een volwassene bestudeerd. Ten
onrechte meent schrijver, dat de goochelaar op het schilderij te Saint Germain-en-Laye een bokkepoot
heeft. Een donkerblauwe schoen komt van onder zijn kleed te voorschijn.
Tot het ontwerpen van de bisexuele duivel op de ladder in de Hel van de Hooiwagentryptiek
(fig. 523; afb. 86) is Bosch niet gekomen door het kennis nemen van gevallen van hermaphroditisme.
De vorm van de duivel is ontleend aan duivelvoorstellingen in de trant van die van Jean le Та егпіег
(Bosch, blz. 262), en tweeslachtigheid bij duivels treft men op middeleeuwse voorstellingen vóór Bosch
meer aan (15de-eeuws vrb. in O. A. Erich. Die Darstellung des Teufels in der christlichen Kunst. Berlin
1931, afb. 67; vgl. blz. 78).
De mogelijkheid dat Jeroen misgeboorten afgebeeld gezien heeft, er beschrijvingen van gelezen
heeft of er over heeft horen vertellen, is stellig aanwezig. Zelf wees ik er reeds op (Bosch, blz. 256, 268
en 279 vlg.), en gaf, als volslagen leek op medisch gebied, enige voorbeelden, waarvan er twee ook
bij Beins voorkomen. Misschien heeft de schilder ook wel eens een misvormd pasgeboren wezen in
natura aanschouwd. Maar de voorstellingen, waarbij men met waarschijnlijkheid aan mag nemen,
dat hij ertoe geïnspireerd is door teratologische monstra (uitgezonderd in leven gebleven misvormingen,
welke hij op straat of op de kermis gezien kan hebben), zijn uiterst gering. Zo veelvuldig schijnen
sommige misgeboorten trouwens niet voor te komen. Naar aanleiding van de sympus monopus merkt
Beins (blz. 108) ten minste op: „Hoe en waar Bosch echter kennis heeft kunnen nemen van dergelijke
teratologische monstra, is slechts een raadsel te meer bij de vele, waarvoor de kunstenaar ons heeft
geplaatst".
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86. De hei. Rechterluik Hooiwagen-tryptiek. Prado, Madrid. Originele Bosch?
87. De dood op een rund. Franse miniatuur, 15de eeuw. Α. de Laborde. La Mort chevauchant un
boeuf. Paris 1923, pi. X.
88. Metselaars bouwen een toren. Houtsnede uit de Spiegel menschlicher Behältnis. Speyer, Peter
Drach, 1479(7). Schramm XVI, afb. 464.
89. De hel. Miniatuur van Jean le Tavernier uit Oudenaerde. Vervaardigd in 1455. C. Gaspar et
F. Lyna. Philippe le Bon et ses beaux livres. Bruxelles 1942, pi. XVI.
90. Badstoof in de open lucht. Fragment Venus-blad. Tekening van Erhard Reeuwich in het Middeleeuwse Huisboek. Bessert und Storck, Tafel 14.
91. Badende duivel-koningin. Fragment 16de-eeuwse kopie van schilderij uit ca 1410 met taferelen
uit het leven van St Antonius. J. d. p. K. 1936, blz. 57 vlgg.
92. Badstoof binnenshuis. Fragment Zuidnederlandse miniatuur, 15de eeuw. Valerius Maximus
(hs. Leipzig). Bulletin de la sociétéfrançaise de reproductions de manuscrits à peintures II, pi. XLIX.
93. Temptatie van St Antonius. Fragment Zuidnederlandse miniatuur, begin 16de eeuw. Breviarium
Grimani, afb. 948.
94. Langoormens. Houtsnede uit Schedel. Liber Chronicarum. Neurenberg, Anton Koberger, 1493.
Schramm XVH, Tafel 165.
95. Sciopode. Houtsnede uit Schedel. Liber Chronicarum. Neurenberg, Anton Koberger, 1493.
Schramm XVII, Tafel 418.
96. Druiventrosdragers van Eskol met monstermensen. Miséricorde in de kathedraal te Ripon
(Engeland) uit 1489. T. Tindall Wildridge. The grotesque in church art. 2de druk. London z.j.,
tegenover titelpagina.
97. Snavelmens. Duitse miniatuur, ca 1295. Chr. Ferckel. Die Gynäkologie des Thomas von Brabant.
Ausgewählte Kapitel aus Buch I de naturis rerum beendet um 1240. München 1912, Tafel VII.
98. Doedelzakspeler, half mens, half dier. Miniatuur van een Vlaming (?), 14de eeuw. Romance of
Alexander, fol. 91 г .
99. Doedelzakspeler. Fragment linkerluik Lissabonse tryptiek. Originele Bosch.
100. Muzikant-duivel. Miniatuur ca 1460 door Philippe de Mazerolles te Brugge geschilderd. Durrieu.
Charles le Téméraire, pi. XIII, nr 16.
101. Gedrochten van Vlaamse miniaturen, begin 14de eeuw(?). Maeterlinck. Peinture, afb. 140.
102. Speelmansgedrocht. Zuidnederlandse (?) miniatuur, 15de eeuw. De Laborde, pi. XLII.
103. Tournooi van zeeridders. Engelse miniatuur, 14de eeuw. Warner, pi. 181.
104. Jager en monsterdier. Engelse miniatuur, 14de eeuw. Warner, pi. 195.
105. Schip en vis. Engelse miniatuur, 13de eeuw. Saunders II, Tafel 54.
106. Naakt mannetje met hoofd tussen benen. Zuidnederlandse miniatuur, 14de eeuw. Van Moerkerken, blz. 212.
107. Aapje met zakmuts. Noordnederlandse miniatuur, ca 1470. Byvanck, pi. LXXXIX, fig. 239.
108. Fantastische vogel. Miniatuur van een Vlaming (?), 14de eeuw. Romance of Alexander, fol. 59Г.
109. Man in de mand. 14de-eeuwse hoeksteen in de kapel van de graven van Vlaanderen in de O.L.Vrouwekerk te Kortrijk. Maeterlinck. Sculpture, afb. 133.
110. Fragment middenpaneel Laatste Oordeel-tryptiek. Galerie der Akademie der bildenden Künste,
Wenen. Kopie van schilderij van Bosch?
111. Monster met klarinetsnuit. Zuidnederlandse (?) miniatuur, 15de eeuw. V. Leroquais. Les sacramentaires et les missels manuscrits des bibliothèques publiques de France. Paris 1924, pi. CV.
112. Oude koopvrouw. Fragment van „Bedrijvigheid rondom een kasteel". Tekening van Erhard
Reeuwich in het Middeleeuwse Huisboek. Bessert und Storck, Tafel 30.
113. Knecht. Fragment van „De minnetuin". Tekening van Erhard Reeuwich in het Middeleeuwse
Huisboek. Bessert und Storck, Tafel 31.

114.
115.
116.

117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.

125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.

Fragment van Het Laatste Oordeel. Gravure van Alart du Hameel naar werk van Bosch. Lafond,
bij blz. 82.
Duivels met zondaressen. Miséricorde uit de parochiekerk van Ludlow (Shropshire, Engeland).
15de eeuw? Wright, blz. 140.
Mannen zingen uit een boek. Kapiteelversiering in de St-Laurenskerk te Rotterdam. Eerste helft
15de eeuw. F. A. J. Vermeulen. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse bouwkunst. Dl I.
Platen. 's-Gravenhage 1928, afb. 282.
Bladzij uit het Psautier de Guy de Dampierre. Noord-Frankrijk, tweede helft der 13de eeuw.
Vlaams werk? Gaspar et Lyna, pi. XLV, fig. 4.
Fragment van „Gevecht met een krijgsolifant". Zuidnederlandse gravure, tweede helft der
16de eeuw. Lafond, bij blz. 99.
Vogelschip. Franse miniatuur, 14de eeuw. Martin, pi. 69.
Steekspel in bootjes. Fragment van „St Maarten te midden van bedelaars". Zuidnederlandse
gravure, 16de eeuw. Lafond, bij blz. 92.
Boeren betalen hun belasting in natura. Houtsnede uit Rodoricus Zamorensis. Spiegel des
menschlichen Lebens. Augsburg, Günther Zainer, 1475. H. Köhler, Facsimiledruk van uitgave
Augsburg, Hanns Bämler, 1479 (München 1908), blz. 10.
Dieren, waaronder aap met kapmantel. Franse miniatuur, 14de eeuw. Martin et Lauer, pl.
XXXVI.
De koning der apen. Houtsnede uit Aesops fabulae et vita. Ulm, Johann Zainer, ca 1477. Schramm
V, afb. 206.
Roofoverval. Houtsnede uit Rodoricus Zamorensis Spiegel des menschlichen Lebens. Augsburg,
Günther Zainer, 1475. H. Köhler, Facsimiledruk van uitgave Augsburg, Hanns Bämler, 1479
(München 1908), blz. 14.
Fragment achterkant zijluiken Hooiwagen-tryptiek. Prado, Madrid. Originele Bosch?
Engelse miniatuur uit The Ormesby Psalter. Begin 14de eeuw. Millar, pl. 5.
De hel. Noordnederlandse houtsnede, waarschijnlijk in 1482 bij Gerard Leeu te Gouda gedrukt.
M. Zucker. Einzel-Formschnitte in der Kupferstichsammlung der königl. Universitäts-Bibliothek
Erlangen. Strassburg 1913, nr 35.
Gedrochtje met кар. Zuidnederlandse (?) miniatuur, 13de eeuw. V. Leroquais. tes livres d'heures.
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris 1927, pi. VIL
Saturnus. Houtsnede uit Zwaben. Midden 15de eeuw. M. Lehrs. Über einige Holzschnitte des
fünfzehnten Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Zürich. Strassburg 1906, afb. 5.
Petrus, Malchus, Judas en man die Christus bindt. Fragment hoogrelief van omstreeks 1500
in Mariakerk te Lübeck. Heise, blz. 106.
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie, tevens hekeling van Carnavalspret. / . d. к. S. N. R. IX:
G. Glück. Über einige Landschaftsgemälde Peter Bruegels des älteren, fig. 106.
Kermisvierders. Gravure van Pieter van der Heyden. Lafond, bij blz. 96. Gaat terug op composities van Vastenavondjoligen.
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Wegens bijzondere omstandigheden kon het uitgebreide register,
dat motieven, behandelde woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden, eigennamen van beeldende kunstenaars, namen van
schrijvers en titels van boeken die invloed op Bosch uitgeoefend
zouden hebben, en namen van geheel of gedeeltelijk behandelde
werken van Jeroen, zijn imitatoren en Bruegel bevat, niet op tijd
gereed zijn. Het zal U later worden toegezonden.

REGISTER
A
Motieven, woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden, namen van beeldende kunstenaars, namen van
schrijvers en titels van de voornaamste boeken en handschriften die met Bosch in verband zijn gebracht of
kunnen worden. Men raadplege ook de noten die bij de opgegeven bladzijden behoren.
A op schildje van duivelbode 11
A op zwaard 15 (15)
aal 58, 224
Aaltje, van (mooi) — zingen 58 (49), 224 (65)
aambeeld waarop zielen door duivels aaneengesmeed
worden 276 (22)
aap 33, 60, 66, 73, 75, 79 (89), 93, 101, 108, 160 (40),
161 (68), 171 (I), 199 (53)
aap, de — zit er in de schouw 75 (87)
aars 87
aars, hij laat hem in den — zien 35 (80)
abt 29
achterwerk 35, 41, 159 (31)
Adam en Eva (Paradijs Wellusttuin-tryptiek) 298
adelaar, dubbele 53 (6), 252 (2)
Aertsen, Pieter 13, 54 (61), 75 (78), 86 (83), 116 (77),
163 (22), 200 (9)
aes, zotten zijn zij die „hem in haer zelfs — doopen"
35 (79)
Aesops fabulae et vita 240, 257 (48)
Aesopus, fabelen van 279 (129, 130)
Affen, er hat sich einen — gekauft 75 (83)
ai, 'η — óp hen 25 (65), 81 (36)
alchemistische symbolen 278
Aldegrever, Heinrich 13 (68), 33 (21), 44 (110),
213 (34)
Alexander de Grote's tocht naar Indie, verhalen
over 299
alf (elf) 112 (72)
Almanack auf das Jahr 1498, Johann Zainer, Ulm
240 (72), 257 (53)
alruin 66
alver 167 (17)
ambacht of oeroep in erotische zin 211
Amman, Joost 231 (9)
Amstel, Jan van 223 (34), 230 (136)
Anthonisz., Cornells 50 (19), 180 (28)
Antichrist 11
Antoniusvuur 60 (108), 104
appel 88 (120)
appel van de boom der kennis van goed en kwaad
20(3)
appelborst 88 (123)
appelconinck 88 (121)
appelen Prince 88 (122)
armpje met mes 61
Ars Moriendi 256, 259 (88)
Ascensius, Jodocus Badius. Stu/tiferae naviculae
seu scaphae fatuarum mulierum 196 (112), 256 (26),
279
Atlasfiguur 122
Avercamp, Hendrik 165 (36)
В op mes 300
Babyion 149 (37)

bad, in Venus — swemmen 102 (15)
badstoof 109, 193 (81), 198 (23)
bagijn 189 (17)
baken, licht van een valse 30
baken: vuur aan wal, altijd geen — 32 (19)
baken: een wrack in zee dient voor een — 30 (20)
bakermat 91 (108)
balletje aan snoer 11,43,103,110,141,142,186, 301
Balten, Pieter 51 (67), 96 (26), 143 (13), 151 (23),
163 (5), 163 (11), 225 (86)
band of lint 23 (22), 186, 201
bandelier van schildjes 155
bast van een boom 58 (52), 87, 185, 303
bautken: het eene — naar dandere senden 57 (25)
bazuin 83, 202 (21)
bed met onkuisaard 277 (49)
bedelaar 25, 43, 45, 49, 51, 59 (96), 83—88, 103,
115, 201 e.a.
bedelaar: als men een — te paard helpt, wordt hij
een trotse jonker 83 (3)
bedelaar met hoge hoed 51 (60)
bedelaar met mismaakt been 51
bedelaar, verminkte 52
bedelaar-duivel 55 (73)
bedelaar-pelgrim 161 (78)
bedelaarsinsigne 88 (119), 156—158, zie ook onder
penning en schildje
bedelaarsplaag 52
bedelares 40
bedelares met bedelkinderen 86 (76), 126 (29)
bedelkorf 170 (10)
bedelnap 203
beeksken: in 't — springen 102 (17)
beeldhouwwerk aan de St-Janskerk 267
been, door foltering afgekneld 51
been dat in kruik steekt 114, 115
been, naakt 41
been: dat steekt zijn — uit 40 (23)
beenbekleding van een ruiter 201 (12), 203
beer 13, 134 (19), 210 (24), 210 (30), 232 (13), 298
beer bereden door naakte man 264 (97)
beer met fluit 263 (65)
beerput onder achterwerk van duivel 277 (48), 301
Beham, Hans Sebald 13 (62), 53 (26), 68 (78), 78 (34),
194 (107), 260 (41)
beker op knie 41
Beldensnyder of Brabender, Henrik 125 (13)
Bellini 251 (149)
Bening, Sanders 39 (101), 109 (66), 265 (35)
Berge, A. van den 146 (35)
bergpad met aan weerskanten vuur en sneeuw
280 (17)
berijden 68 (79)
bestiaria 264 (104, 110), 279 (124)
beul 59
309

beulsmuts 126 (27)
beurs 50
bever 69, 80
bevroren beekje 12
bevroren water 277 (voor 47), 280 (17)
bezem 138 (2, 5, 7)
Biblia pauperum 275
bierlaers 41 (42)
Bijbel 275
bijenkorf 168—171, 201 (6), 202 (24), 233 (35)
bijl 212
billen: door de — jagen 188 (4), door de — lappen
188 (13), door de — slaan 188 (13)
bisexuele duivel 308
bisschop 26, 29
blaasbalg 97, 171—173
blaasbalg: de gek is bij de — gekomen 171 (6)
blauw 13 (59), 24, 73, 85, 190 (24)
Bles, H. Zie blz. 324
blinde: als de ene — de andere leidt, vallen ze
beiden in de gracht 51 (48)
blinde geleid door hond 54 (41)
blinde liereman 51
blinden houden elkaar vast 51
blinden lopen in het water 51
blinden trachten met knuppels een varken raak te
slaan 264 (91)
blinden: kreupelen en — komen altijd achter 51 (47)
bloksleper 273 (50)
Boccaccio. De claris mulieribus. Leuven, Egidius
van der Heerstraten, 1487. 256 (28)
bode 10, 15 (12)
Boeck van den proprieteyten der dinghen 279 (120)
Boeck van der voirsienicheit Godes 277
boef, bloote 40 (30), 116 (54)
boef, naeckte 40 (30), 116 (54)
boek op hoofd 206
boek, drie mannen zingen uit één 81
Boendale 278 (111)
boerenwoning met omgeving 105
boetebedevaarten 26
bok 179
bokspootje 178—179, 226
bol omhoog gestoken door naakte man 303
bollekin 118 (103)
Bolswert, S. A. van 193
bolvorm 305
bomen in Paradijs Wellusttuin-tryptiek 299
bommel 23 (23)
bommelskont 23 (23)
Bommelskonten: naar — gaan 24 (34)
bonenstro 195 (67)
boog 57, 103, 188
boom, dorre 20 (3), 30, 97, 300
boom, holle 58, 108, 215 (9)
boom in de hel 187 (12)
boomgeest 110 (73), 280 (138)
boommens 185—187, 300
boon 145 (34, 35)
boot 185 (14), 186
bord 185 (19)
bordeel 23, 97
bordeel: vóór herberg, achter — 97 (21)
bordeelhouder 59, 84 (30)
bordhouder 185 (20)
310

bort 121 (90)
Bosch, Hieronymus: geboortejaar 21 (19), 269 (102),
leven 1, 2, 269, 270, familie 1, 2, oorsprong van
de naam 270 (108), leermeester(s) 241, 269, 270,
zelfportretten 19 (17), 20 (18), 21 (19), 227, 304,
chronologie van zijn werk 252 (2), aard 283—286,
abnormaliteit 284, belangstelling voor kunstvoortbrengselen, Ommegangen, toneelvoorstellingen, de levende taal 285, voor het pittoreske in
de samenleving 273, 283, 285, bizarheid 284, 285,
cerebraliteit 133, 284, demonische schildering 284,
erotiek 283, 284, hekelzucht 129—132, 283,
ketterij en ongeloof 29, 285, 297—305, oorspronkelijkheid 285, pessimisme 132, 284, realisme
285 (6), spotzucht en sarcasme 285, symboliek
278 (78), 285, erotische symboliek 274, verwantschap met de Rederijkers 285, wreedheid, kwelzucht en lust tot pijnigen 284, zuiverheid 284,
een overgangsfiguur 285, portrettist 285, komikus
285, modern 286, verlichte geest 285
bosje groen dat uit korf steekt 75
bot waarin de poot van een bedelaarskruk steekt 74
bout 24 (33), 56 (31), 108 (35), 169 (43)
bout: hij heeft de — in het lijf 59 (97), 170 (47)
Bouts, Dirk 239 (3), 248, 249, 276 (35), 303
braadspit 93, 98, 233 (32), 276 (40), 301
braam 303
brak 56 (7), 226 (110)
brame 47 (64)
brand in een dorpje 104, 105, 232
Brant, Sebastian. Narrenschiff 196 (112), 279
Breydenbach, Bernhard von. Sanctorum peregrinationum in montem Syon 239, 257 (45), 299
bril 73, 307
brillen: iemand — verkopen 73 (48)
Broederlam, Melchior 246 (8, 9)
Broeders des Gemenen Levens 278
Broeders en Zusters van de Vrije Geest 297
Broederschap, De Illustre Lieve-Vrouwe 1, 2
broek 68 (87), 222
brood: beter een stuk — in den zak dan eene veer
op den hoed 58 (58)
broodje, rond 116, vgl. 142
Bruegel, Jan, de Oude 220 (39)
Bruegel, Pieter, de Jonge 138 (5), 144 (2), 170 (39),
198, 219 (7), 220 (39)
Bruegel, Pieter, de Oude 21 (19), 30 (29), 31, 54 (61),
70 (24), 97 (11, 27), 163 (4, 11), 177 (13), 286,
zie ook blz. 326 en 327
brug, gebarsten 228
brug waarover zondaars gaan 276 (27)
bruid, de vuile 191 (52)
bruid met loshangende haren en bruigom, optocht
van 217 (39)
bruiloft zonder bruigom 219 (7)
bruiloften in Januari 217
Brun, Franz 168 (29)
Bry, Johan Theodoor de 75 (90), 93 (10)
buik 117, 118, 168
buik: hy houd hem 't yzer in den — 117 (98), 170 (48)
buik: door de — jagen 170 (46)
buik: de — vullen 169
buikbeest 117 (100)
buis, glazen 302, 304
Burgkmair, H. 260 (41)

butoor 18 (6)
buuc 168 (4)
buus 302
castratie 115
catken: sijn — salen 175 (11)
Christus 44, 125
Christus, Petrus 27 (8), 221 (69), 239 (22), 247 (25)
claret 114 (7)
Cleve, Maarten van 23 (19), 120(66), 144(9), 176(4),
178 (30), 226
Clite, Lieven van den 247 (23)
Cnolhaen, Gherrit 117 (102)
cobe 84 (35)
Cock, Jan de. Zie blz. 324
Cock, Matthys de. Zie blz. 324
Coeke, Pieter 71 (67), 179 (38), 210 (43)
coesat 226 (104)
Collen, Johannes van ПО (71)
Coninxloo, Gillis van 31
cop 84 (34)
Cornelisz, Lucas 104 (21), 161 (9), 162 (14), 186 (7),
zie ook blz. 324
Cranach, Lukas 39 (101), 169 (23), 251 П54),
255 (158)
crucifix 44
Cyrene, Simon van 126
dans met lange banden 94, 95
dansers 228 (142)
Dante 277 (54)
das 206 (40)
David, Gerard 219 (7)
Der Scaepherders Kaiengier 277
dienares, zwarte 43
dier, opgehangen 30, 126 (23)
dier, tweepotig, met lange oren (vgl. capre de India)
299
dieren bij Bosch 273, 274
dieren in Paradijzen van Wellusttuin-, Hooiwagenen Laatste Oordeel-tryptiek 298
dierenprocessen 30
dierenriem 94
Dionysius de Kartuizer. Liber de quatuor hominis
novissimis 265 (28), 277
distel 83, 201 (14), 303
doedelzak 19, 185 (11), 186, 198, 229 (60)
doedelzakspeler 23, 59 (81), 154, 218
doek 68, 73, 75, 87
doek van bedelaar 51 (61)
doekachtig 68 (84)
doeken 75 (92)
doekman 68 (86)
doffer 98 (42)
Dood op rund 263 (43)
door 144 (20), 145
doom 42, 65, 66, 74
dor 76 (115), zie ook onder boom, dorre; tak, dorre;
takje, dor; vogelken, dor
dorre 12 (29)
draailier 51 (53), 301
draak 123, 232, 264 (116)
drakenbek als ingang tot de hel 275
Driekoningenfeest 216, 217
driepoot 17 (93)
drijpickelstoel 16 (92)

dril, de Leidse 13 (57)
drinkschaal 193
Droghen, de heere vanden 12 (32)
dromedaris 210
dronckaerts sot, verbuyckte 117 (101)
drooghen jonckere, den 12 (31)
droomsymbolen 274 (66 vlg.)
druiloor 12 (43)
druiventrosdragers van Eskol 41, 93
druyt 13 (87)
Dürer, Albrecht 177 (20), 251 (155), 257 (61),
260 (41)
duif 98, 222
duivel met dierenkop 306
duivel met misvormd been 52
duivel op het toneel met lange snavel 11
duivel op het toneel, die de inhoud van een gezegelde brief bekend maakt 11
duivel-koningin 44, 108
duivel-koningin, stad van 122
duivels bij Bosch 132, 133
duiven op zolder houden 222
duiventil 98, 233 (34)
Dusart, С 54 (61), 137 (18)
duve 98 (41)
duyf-huys 98 (40)
echtgenoot, bedrogen 16 (66), 302
eend 73, 74, 215 (11), 303
eend: er vloog een — uit zijn gat 188 (6)
eendschip 73
eenhoorn 210, 279 (121), 299, 302
eetbaar rond voorwerp aan snoer 142, vgl. 116
ei 18, 25, 43, 84 (44), 95, 104, 123 (40), 144—146,
199, 202 (23), 301, 302
ei in nest 81
ei: een — in het nest hebben 81 (37)
ei: een — ophebben 25 (64)
eieren: het maken als — die uitlopen 145 (30)
eiers: om — te koken is er een zot van doen 145 (31)
eierschalen van iets maken 145 (29)
eij: dat — gans vuijl broeden 145 (40)
eikel 303
eikens: zijne — verloren dragen 24 (63), 81 (35)
ekster 223, 226
els (schoenmakerspriem) 224 (59)
end: Vanitas of de dood in 't — 73 (51)
enden: woorden zijn goed, maar d'— legghen
d'eyeren 73 (50)
endt: 't — draagt de last 73 (52)
Endt: het lastigh — 73 (53)
etenskorf 169
Eva als symbool van de vrouwelijke verleiding 304
ever 216
exempelen en legenden 277 (59—62)
Exercitium super Pater Noster 256 (27)
exteren: der — rey, den hanegheschrey 223 (25)
ey: quaet —, quaet kieken 18 (10)
Eyck, Hubert van 247 (20), 255 (2)
Eyck, Jan van 29 (13), 43 (73), 47 (70), 47 (73),
48 (117), 214 (69), 239, 241, 247, 247 (21), 251,
251 (162), 253 (40), 261 (13), 265 (28), 303
Eyndtvogel: in den — 73 (54)
ezel 68, 162 (31), 301
ezel speelt op harp 273 (48)
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fakkel 103, 104, 138 (2)
fazant 118 (107)
flassche 83 (6)
Flottier, Peter 53 (6), 144
fluit 72
fluiten 72 (20)
fontein in paradijs Wellusttuin-tryptiek 299
fontein in vijver achtergrond Wellusttuin 302
fonteinen met badende mensen 282 (133)
Fouquet, J. 262 (42), 272 (28)
Fournier, Robin 48 (117)
Franck, Hans 106 (25), 161 (1), 180 (45)
Frueauf 251 (156)
futselboek 206 (45)
galg 228 (143)
galg en rad 206 (52)
gans 68, 185
gansdraaien 186 (33)
gansrijder 68
ganstrekken 185
ganzen: als de — water zien, hebben ze dorst 69 (99)
ganzerijder 68 (82)
Gassel, Lucas 143 (13)
gat in een muur, iemand kijkt door een 202
gatje, bloot 41 (26)
gatvink 173 (8)
gebouw in hel, rond 276 (26)
geel 23
Geertgen tot St Jans 54 (57), 249
geestelijken, gehekelde 29
geit 179, 210 (35)
geitepootje 178, 179, 226
gek: de — is broeds 144 (19)
geleerde 13 (59)
gerechtsdienaars met staf 126 (28)
geschenken, mannen bieden 93
gestraften, symbolische voorwerpen bij 58, 59,
63 (67)
gheese 68 (76)
ghemuyt 223 (37)
Gheyn, Jakob de 139 (10), 171 (17), 187 (7)
gheyte 179 (40)
gildezotten 12 (30, 31)
Giorgione 251 (149)
giraf 299
glas met vogels 304
Goes, Hugo van der 46 (50), 249, 271 (106)
Golgotha 126
Goltzius, H. 13 (63), 37 (18), 46 (11), 71 (67), 109 (69),
216 (17)
goochelaar 72, 73, 155 (24), 156 (26), 160 (56)
gordijn 97, 108
goudkleur 23 (21)
gracht 102, 123
gracht: achter de — werpen 102 (20), 123 (23),
in de — liggen 102 (21), 123 (23)
Graf, Urs 55 (73), 59 (73), 143 (6), 149 (44), 165 (20)
granaatappel 65 (24)
Grien, Hans Baldung 104 (25), 164 (29), 166 (24),
176 (18), 177 (21), 180 (45)
griffioen 257 (58), 259 (98), 302
Grise, Jehans de 264
groen 21 (19), 23 (16)
groep van twee mannen en een vrouw 302
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Grünewald, Matthias 39 (101), 251 (152), 255 (158)
Gulden Legende 5—9, 10, 18, 19, 36, 44, 60, 78 (60),
108, 231, 232, 275
guie 73 (40)
haai 72
haan 12 (48), 143, 164 (20), 210 (31), 223
haar door de muts 224
haas 170 (26), 196 (74)
haas met mens aan stok 263 (73, 89), 264 (111), 305
hagedis 52, 95, 110, 215 (8), 307
Hals, Frans 144 (13), 145 (35), 176 (9), 177 (11), 226
Hameel, Alart du II (10), 15 (15), 21 (19), 32 (3),
56 (9), 209, 234 (20), 248 (75), 250 (118), 250 (131),
282 (133), 300, zie ook blz. 326
hamer, gekroonde 211, 212
Hammer, Wolf 47 (71), 102 (18)
hand, afgehouwen en op een schijf vastgestoken
273 (54)
hand die in drinkkan steekt 114
hand die in handschoen steekt 90 (54)
hand, doorboorde 273 (54)
hand met drie vingers 26
hand, uitgestoken en ledige 40
hand: zijn ene — kwijt zijn 83 (8)
handboog 23
handvogel 84 (26)
hanespoor 12 (47)
haneveer 143
Hangh-oore 12 (34)
hangoor 12, 80
haring 138 (2), 166
harnas dat een vogel omsluit 60
harnas: hy is terstont int — 61 (177), in 't — vliegen
61 (176), 88 (125)
hamasschijf 29
harp 69, 84, 301
harpenaar 199 (46)
Hartlieb, Johann. Die Hystori Euseby von den
Grossen Künig Alexander 299
haselaer: den — es op gherecht 192 (63), in den —
sijn 192 (73)
haselnoten kraecken 196 (74)
hazelaar 192
hazelaar: in de — klimmen 192 (70), in den top
(van de —) lopen 192 (72)
hazelaren: den — op zijn 192 (76)
Heer, Willem de 142 (23), 163 (8), 222 (14)
hek, gesloten 226
heks 104, 112 (72), 145 (47), 164, 166 (24), 176,
177 (21), 179 (44, 45), 198 (29), 285
heksenprocessen 273 (56)
heksensabbat 273 (57)
Hemelvaren 140 (30)
Hemessen, Jan van 54 (61), 223 (34), 230 (136)
hert 25, 69, 95, 210 (22), 298
hert met hoorn in de vorm van getand zwaard 299
hertepootje 178 (32), 226 (96)
Hesdin, Jacquemart de 128 (30), 261 (5)
Hessels, Gerritsz. Zie blz. 325
heuheu 161 (72)
heupluxatie, congenitale 308
Heyden, Pieter van der, zie blz. 326
hoddebek 18 (7)
hoed 58, 224

hoed: het schort hem onder de — 306
hoede, buten 58 (56), 224
hofmeester met staf 218
Hogenberg, Frans 138 (2), 144(4), 165 (7), 171 (16),
181 (13)
hol, man en vrouw in 304
holle voorwerpen 305
Holofernes, onthoofding van 210 (53)
Homines Intelligentiae 298
hond 34, 37 (40), 52, 62 (6), 69, 121 (90), 167 (25),
226 (99), 226 (ПО), 228, 298
hond die een blinde geleidt 54 (41)
hond, helse 34 (38)
hond voor de jacht 56
hond: op de — komen 56 (44), 't is maat — 56 (4)
honde: men moet een stock voor den — dragen
58 (46)
honden: hy heft een tijt lanck voer die — gelopen
52 (85)
hondje dat kunstjes doet 54 (41)
hondje met narrenkap 50
honsrok: ergens den — over an hebben 56 (5)
hont, meersman, elc weet wel dat se tsamen discorderen 226 (100)
hoofd op menselijk onderstel 40, 41
hoofd, man met te groot 41
hoofd wordt door duivel afgesneden 150 (40),
280 (17)
hoofd, groot diabolisch 27 (2), 279 (118)
hoofd, voorwerp op het 50
hoofdband met veren 20
hoofd-borst-rug-achterwerk-buik-combmatie 117
hoofddeksel, kegelvormig 72
hoofddoek 123
hoofddoek van meretrix 97, 301
hoofdtooi van Bourgondische vorst of edelman 88
hooft (glans penis) 35 (72)
hooft: hij is kort voor 't — 41 (36)
hooiberg: de Wereld is een — ; elk plukt ervan wat
hij kan krijgen 16 (66)
hoorn op helm 214 (58, 71)
hoornblazer bij Kruisdragingen 125 (5)
hoot: t — binden met doecxkens 75 (94), 206 (35),
t — verbinden 75 (93), 206 (34)
hop 161 (68)
hopken 161 (69)
houdevaere, bont 80 (19)
hüben 161 (72), den — huijven 162 (72); ick liet daer
mijnen — kijcken 160 (44)
huijlen: nu gelijckt ghij schier vader van alle de —
160 (53)
hukken 23 (4)
hukker 23 (5)
Hukkere: in den — 23 (6)
hundje: de hiet un — neve zich loope 50 (42)
huyben: den — sien vlieghen 160 (46), sijnen —
weten 160 (47), voer eenen — ane sien 160 (61)
Huybert 161 (72)
huylkens: metten — na vrou Venus camerieren
vlieghen 161 (74)
Huys, Pieter 197 (17), 224 (60), 286, zie ook biz. 324
ijs, krakend 12
ijs: ie sta op een krakende — 12 (49), iemand opt —
leyen 12 (50), craect —, quaet ijs 12 (52)

ijse: iemand op den — brenghen 12 (51)
inkorven 168 (3)
inval: in den zoeten — 170 (39)
invloed op Bosch van Aziatische kunstvoortbrengselen 267, 268, dromen 274, glasschilderkunst
267, hallucinaties 274, hiëroglyphenschrift der
Renaissance 273, houtsneden 256—258, interieurs,
gebouwen, stadsgezichten en landschappen 274
(62), kopergravures 258, 259, lectuur 275—279,
305, het leven om hem heen 273, miniaturen
261—265, 305—308, misgeboorten 305—308,
mnemoniek der middeleeuwen en 16de eeuw 273,
muurschilderingen 251, het onbewuste 274,
plastiek 266, 267, 305—308, punten in optochten
272, rebussen 273, schilderijen 246—255, in beeld
gebrachte spreekwoorden en spreekwoordelijke
uitdrukkingen 273, gesproken taal 280, tekeningen
255, toneelvoorstellingen 272, uitingen van volksgeloof 280, veroveringen op het gebied der techniek 280, wandtapijten 267
isbeen 41 (28)
ische 41 (28)
jager 272 (26, 27)
jager achtervolgt hert met hond 93
jager hijst gedode beer in boom 232 (12)
jager-duivel 58, 93, 277 (63)
Jan Driebuijck 117 (99)
Johannes als bruidegom op de bruiloft te Kana
216 (7)
jongens onder stekelig gewas, drie naakte 303
jongetjes bij kruisdraging, drie 126 (30), 261 (7)
Jordaens 73 (51), 160 (54), 175 (13), 216, 217 (26).
219 (15)
Judas 125
kaak: op de — spelen 163
kaas 173 (4), 174 (21)
kaas- en broodmaal 173 (3)
kaaseter 173 (1)
kaasjager 173 (2), 174 (20)
kaal 18, 76, 173
kaalgat 173 (6)
kakelkorf 75 (82)
kalebasvorm 99, 122
Kalf, dans om het Gouden 94
kalis 41 (27)
Kalkar, Jan Joest van 53 (6)
kameel 210
kan of kruik 23, 68 (65), 72, 81 (39), 83, 84 (47),
97, 110, 114, 116, 151 (18), 177, 188 (2), 203,
211 (58), 212, 222 (22), 229 (60), 233, 301
kan op stok 193, 202, 222
kap: daar was geen — zo heilig, of de duivel kreeg
er zijn hoofd wel in 110 (91)
kapel 29
kaplaarzen 20 (38)
kapmantel met lange staart 114
kardinaal 25, 29
kat 108, 114, 115, 160 (49), 175, 176, 178 (24),
199 (53)
kater 176
katken: 't — laten kijcken uyten mouwe 175 (10)
katsjager 225 (88)
kattcvel 225
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kei: iemand van de — genezen 206 (31), iemand
van de — snijden 206
keisnijder 206
kelkdief 101 (12)
kempe 88 (126)
kemphaan 88
kerktoren 29
kers 193
kersen eten 193
kersen aan één steel, twee 193, 303
ketel 123, 180, 181, 301
ketel met kokende olie 277 (voor 43)
ketelmuziek 139 (16)
keukengereedschap 138—141
kind dat in het water staat 86
kip 200 (55)
kist aan het voeteneind van een bed 261, 262 (14)
klapoor 12 (42)
klarinetsnuit, wezen met 43 (83), 265 (120), 307
klederen: het gaat er niet wel, daar men de —
vermaakt aan de bel 116 (52)
kledingstuk met schubachtige, staartvormige sliert 50
kleed aan touw 193 (103)
kleermaken 211 (67)
klinckeneere 51, 83 (2)
klompvoeten en -handen 308
kluizenaar bij St Christophorus 232, 233
knieën: arme lieden eten op de — 41 (25)
knol 138 (2)
kobbe 84 (31), 85 (49)
kobber 77 (129), 84 (36), 98 (43)
koe 226
koedronck 226 (102)
koekhappen 193
korf: léven uit de(n) — zonder zorg 169 (29)
kok: als de duivel — is, dan heeft men eene slechte
potaadje 43 (82)
koning: de — drinkt 217
konische vorm 305
kooi met vogel 223 (37)
koolmees 215, 226, 227, 303
kop 84 (40)
kop en gat 46 (34)
kop: het is gat aan —, en buik aan borst 117 (97)
kop(pe) 77 (129), 84 (42)
koppe 84 (38), 85 (48)
koppelaar 302
koppelaarster 11 (25), 35, 36, 40, 46 (7, 11), 81 (38),
98, 107
koppelaarster-bedelares 40
koppen, dieren met drie 306
kopper 151 (29)
Kopperdagen 151, 152 (24)
korf 75, 168—171, 306
korf: de — vullen 169 (22), uit de volle — eten
169 (28)
korfdrager 75 (86)
korven 168 (3)
kraag: een stuk in zijn — hebben 24 (40)
kraai 30, 36, 58, 104, 126 (31), 159 (24)
kraai, bonte 14, 304
kraai: hij heeft een — geschoten 14 (97)
kraanvogel 201 (13)
krankzinnigen 273 (59)
krans 218 (50)
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kransje van twijgen 43
krauwel 29, 272 (29), 277 (66)
kreeft 49 (10), 149 (7), 170 (25)
krieken plukken 193 (83)
krijgsman 23, 56, 121 (90), 201—203, 300
krijgsolifant, aangevallen 209
kringetje op monnikskap 24
к rucken: op — gaen 25 (56), 114 (25)
kruik: zie kan
kruik die in het water hangt 189, 194 (108)
kruis langs een weg, houten 30
kruk 25, 51, 52 (75), 114
krukken: mismaakten die op — over de grond
kruipen 264 (92)
kuif van vogel 18, 77, 83, 84, 85, 101, 108
kuiken 95
kuip om druiven te persen 211
Kunst, P. Cornelisz. 57 (36)
kunstvoortbrengselen die een diepe invloed op
Bosch uitgeoefend hebben en aan zijn kunst een
bepaald karakter hebben gegeven 268
kunstvoortbrengselen die Bosch met meer of
minder waarschijnlijkheid incidenteel beïnvloed
hebben 268, 269
kuythane 12 (47)
kwakkel 228 (36)
kwakzalver 207 (18), 283
kwartel 228 (36)
laars 41, 201 (9)
laars: hij heeft een — aan 41 (41)
La Cité de Dieu de Saint Augustin 244, 257 (64),
262 (19)
ladder 101, 108
ladder in hel 187 (12)
ladder (leer) en kan 186
lam (bijv. nw.) 25
lampoot 24 (57)
lance 27 (31)
Landshut, Mair von 221 (69)
lans 23, 222 (21)
lantaarn 139 (11, 12), 300
Lap Oore 12 (39)
Laudate, Vrouw 75, 76
Lebourcq, Jacques 21 (19)
leer: met de — uitgaan 101 (6)
leeumout 16 (92)
leeuw 16 (92), 210 (26, 28)
leeuw (?) die hert eet 298
Le grand Calendrier des Bergers 276, 277
leliën op donker veld, drie gouden 252 (2)
lepel 229 (87)
lepelaar 24
lepelaarssnavel 24, 72, 77
lepelen 28 (49)
leprozen 151
Les Miracles de Notre Dame 262 (14)
Les très riches Heures du Duc de Berry (Chantilly)
261, 262 (41), 264 (90)
leugenreferein 279 (134)
„levende" beelden 219
Leyden, Lucas van 47 (96), 160, 164 (27), 193 (80),
221 (69), 230 (87)
Leyster, Judith 144 (11)
lichtvoet 74 (70)

lied in de hel 277 (48)
Liédet, Loyset 221 (62), 242 (78), 262 (24)
liereman, blinde 51
lijf: de duivel is een arm gezel: hij heeft noch —
noch ziel 41 (35)
lijfloos 41 (32)
lijfuit 46 (34)
Limburg, gebroeders van 54 (44), 245 (12), 246 (11),
261
links, overhellen naar 83
Lochner, Stephan 251 (153)
lodderhout 78 (14), 169 (32)
loer 84 (28)
loervogel 84 (27)
lollaert 75, 76
loophekje 110
lore 84 (29)
lorevogel 84 (27)
lotsoor 12 (43)
lubbert das 206
luchtgeesten 104, 105, 280 (135, 136)
Lucifer die Eva verleid heeft 304
luiden van een klok 300
luipaard 117
luit 50, 193, 211, 301
luitenaar 49
luitensteller 193 (85)
lupen 117 (96)
Lute, suster 76, 193 (86)
luten, spelen met der 193 (84)
luytkens, erm broerkens soeken erm suster —
193 (87)
M op mes 15 (15), 300
maan. halve 26, 103, 122, 147—149, 193 (96), 209,
211, 212, 216 (12), 218 (52), 301, 302
Maastrichts Paasspel 277 (65)
Maelwel, Jan 246 (6)
Maerlant 278 (111)
maersse: 't is met hem beroijde — 225 (78)
Malleus Maleficarum 279
mammae capitula 304
man hangt in vuur 122
man vergroeid met de aarde 23
man staat in het water op zijn hoofd 35, 303
man met meitak en vogel op griffioen, naakte 302
man steekt grote bol omhoog, gevleugelde naakte 303
man met boog op vis, naakte 103
man met vis, gevleugelde naakte 303
mand 169
mand of korf, bodemloze 169 (37)
mand waarin mannetje zit 67
mand: der bedelaren hand is ene bodemloze —
169 (38)
Mander, Carel van 14 (90), 286
Mandijn, Jan 200 (11), zie ook biz. 324
mandragora 66
mannetje klimt in touw van schip 35
mannetje met hoofd naar omlaag gebogen 35
mannetje met groot, rond hoofd 76
mannetje op eend 74
mannetje staat op zijn hoofd in schip 35
mannetje op schijf, buitelend 90 (70)
Mantegna 251 (149)
mantel: het in de — hebben 24 (45)

Marche, O. de la. Le chevalier délibéré 256
marcolf 13 (81)
Marmion, Simon 109 (63)
marot 160 (41), 194 (105)
mars 225
masker 273 (38)
Massys, Quentin 143 (2), 249
mast 38 (73), 192 (77)
mast, gebroken 35
Mazerolles, Philippe de 221 (62), 266 (64)
Meckenem, Israhel van 44 (100), 157 (6), 258,
273 (50)
meelbuydel: met den — bestooven sijn 195 (68)
meerman 34 (64), 232
meermin 38 (64), 232
mees 226, 227
Meester van Alkmaar 36 (85), 44 (94)
Meester van het Altaar te Schöppingen 53 (6),
150 (17)
Meester van het Amsterdamse kabinet 239—243
Meester André 251 (164)
Meester van de Banderollen 97 (4), 258 (75)
Meester der H. Barbara 210 (33)
Meester van Catharina van Cleef 271 (106)
Meester der H. Elisabeth 250, 251, 251 (139)
Meester E. S. 181 (13), 219 (69), 241, 258 (80),
259, 259 (25)
Meester van Flémalle 247, 248, 271 (106)
Meester Francke 246 (8)
Meester van Frankfort 143 (3), 249
Meester met de Gouden Ranken 114 (11)
Meester van het Halepagen-altaar 44 (109)
Meester der Hoven van Minne 44, 47 (70), 50,
213 (49), 242 (78), 258 (73), 298
Meester van het Huisboek 251 (157), 239—243
Meester I. A. van Zwolle 258 (76)
Meester van de Johannes de Doper 258, 259
Meester van de Lipporgse Passie 126 (34)
Meester van de Macht van de Vrouw 214 (88)
Meester Pelagius 265 (15)
Meester S uit Brussel 233 (36)
Meester van de H. Sebastiaan 234 (20)
Meester van het Sterven van Maria 258 (72), 268 (46)
Meester uit Utrecht van ca 1470 250
Meester der Virgo inter Virgines 249. 250
Meester Zeno 250 (115—117)
Meester van 1518 30 (29)
Meester uit de Omgeving van Jeroen Bosch, eerste
250 (118—130), 251 (165)
Meester uit de Omgeving van Jeroen Bosch, tweede
250 (131)
Meester uit de Omgeving van Jeroen Bosch, derde
250 (132)
Meesters uit Keulen en omgeving 251
mei of meitak 11 (21), 34, 58, 59, 103, 108, 142,
198 (17), 199 (50), 203 (38), 203 (na 38), 211,
302, 303
mei: de — planten 59 (78)
meiboom 11 (21), 84 (46), 142
Meifeest 11 (21), 140(29), 142,185(10), 194, 197, 199
melusine 112 (72)
Memlinc 249, 271 (106)
menagerieën 273 (60)
meretrix 11 (25), 23, 35, 59, 84 (47), 97 e.a.
merkolf 13 (82)
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mersmankin 87 (90)
mes 13, 20, 61, 65 (20), 67, 68 (65), 73, 74, 192,
224 (67)
mes aan kruis 126
mes door beurs gestoken 50
mes in buik 117
met 179 (41)
Met(te) 179 (42)
Metsys of Massys, Cornells 51 (49), 82 (25), 193 (85)
minnetent 97, 186 (38)
minnetuin 44, 282 (133)
misgeboorten 256 ( 3 8 ^ 2 ) , 279 (132), 305—308
miskelk, gestolen 101 (12), 121 (90)
Missel de St Etienne de Dijon 265
misvormingen, zich op kermissen vertonende of
bedelende 307
Mittelalterliches Hausbuch 239
modeduivel 42
molen 122, 164 (20), 195 (68), 298
molen: aan de — brengen 124 (7), hy heeft ter —
geweest 122 (12), van den — bestoven zijn 122 (14)
molenaar 123 (33, 34)
molensteen 186 (28)
molentje als kinderspeelgoed 110, 126, 127 (40),
147 (32)
molentje: met 't — lopen 110 (85)
Momper, Joost de 31
mond verwijdt, figuurtje dat met beide handen de
267 (28)
monnik 19, 24, 25 (75), 29, 73, 76, 80, 98, 110, 145,
189, 197 (14)
monnikskap 110
monnikvis 263 (76), 264 (108), 279 (126), 298
monster door pijl getroffen 57
monster met grote muil 280 (16)
monstermens met één been, waaraan grote voet
118 (116)
monstermens met lange oren 12
monstermens met lange snavel 12 (46)
monstermens zonder hoofd met ogen, neus en mond
in de borst 41 (51, 52), 118 (114)
monstermensen 279 (117)
Moor 43
moor, heische 43 (77)
moordenaar, geblinddoekte boze 126
moordenaar, goede en boze 126, 127
moorkin 43 (78)
Moser, Lukas 252
mossel 97 (25), 198, 215, 305
Mostaert, Gillis. Zie blz. 324
mot 108 (33)
mouw: de zot, gek of aap kijkt uit de — 160 (40)
mouwe: 't katken laten kijcken uyten — 160 (49)
moze: in de — crupen 23 (3)
muelen: ick sie wel dat touwent te deghe den —
draeyt 122 (15)
muil met houten zool 68
muis 302
muizelaar 18 (35)
Multscher, Hans 251 (151)
muziekboek 301
mysteriespelen 272
naakt, naaktheid 41, 115, 118, 168, 169, 193 (95),
203, 233 (35), 300
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nachtridder 103 (10), 104
nap met lepel en voedsel op hoofd van kind 86
nar (zot) 23, 77, 86, 110 (78), 139 (9), 141 (10),
142(14), 143, 144, 145, 147, 155(18), 155(22, 23),
159 (26), 160 (42, 53, 54), 162 (31), 164 (34),
165, 167, 169 (36), 171, 175, 177 (17), 178 (24),
194 (105), 197, 199 (53), 200, 230 (142), e.a.
nar: men mag geen — op eieren zetten 144 (18)
nar bij gevonniste 272 (28)
nar en duivel 148, 286 (8)
narrenbel 141
nat: bij het — zijn 57 (23), 102 (19), 186 (37), 203,
gaam met sijn neus in het — sijn 193 (93)
natte: gheerne int — sijn 193 (92)
Navigatio Brandani 275
negertypen 305
Negker, Jost de 112 (65)
nest dragen 81 (34)
nest op het hoofd 81
net 72
net: hij ziet hen in zijn — te krijgen 72 (21), zij
zwemmen in het — 72 (22)
netteboeven 72
Nijd, dochter van Satan 304
η ij der 16 (66)
nobis 23 (26)
nobis: hij is — 23 (26)
nobis gat 23 (26)
nobis kroeg 23 (26)
non 29, 189
oeijvaers: den — dans leeren 80 (20)
oker 23
olifant 212
Ommegang 272 (30—39)
onkuisheid en zotheid, samengaan der symboliek
van 108
onthoofde man 273 (54)
ontossen 116 (50)
ooievaar 80, 81
ooievaarssnavel 80
oor, afgesneden 201 (17), 273 (54), 300
oorlogsmachines 280 (139)
Oostsanen, Jacob Cornelisz. van 104 (24), 143 (19),
161 (1), 164 (28), 179 (45)
opdrachtgevers) Lissabons drieluik 133, Wellusttuintryptiek 305
Openbaring van Johannes 275
orchidee 107, 306, 307
Orley, Barend van 54 (57)
Os van Breda, Peter 15 (5)
Os van Breda, Tyman Petersz. 15 (5)
otter 80
Ouwater, Albert van 249 (82, 93)
paard 71 (79), 163 (2), 164 (20), 302
paardeschedel 68, 163—165, 203 (37), 300
pad 33, 37 (18), 43, 52, 85, 104, 107, 117, 302
paling 72
pantser 73
pap 86
papegaai schieten 227 (130)
paradijs, aards 277 (64), 282 (133), 299
parel 97, 174 (16), 215 (4), 305
Parentino, Bernardino 80 (3)

pastei waarop vogel(kop) 216
Patinier, J. 31, zie ook blz. 324
paus 29
pauweveer 18, 203
peerdshoofd: uit een — praten 164 (35)
pelgrim 25, 26
pelikaan 18, 218
pennen uit achterlijf van vogel 77
penning 49, 88 (119), 114 (13), 155—157, 194 (106),
218 (51), zie ook onder schildje en teken
perskuip 212
Petrus en Malchus 125
petten 67 (58)
petter 67 (52)
petteren 67 (58)
petterig 67 (58)
peul, schuin afgesneden 87
Physiologus 279 (128)
pieterman 72
Pietersz., Pieter 53 (6)
pijl 14, 24, 57, 108, 168 (12), 169 (20), 169 (43),
171 (49), 203 (39), 306
pijlen: al zijn — verschieten 56 (27), 188 (3), 203 (36),
zijn — in 't wild verschieten 57 (26)
Pijp 229 (87)
pin op schijf 90 (70)
Pinksterhouden 140 (31)
Pisanello 251 (Í47)
pitter 67 (52)
plaat met en zonder voetstuk, stenen 215
plackaert 227 (122)
plakker 227 (121)
plantaardig gewas, slap 76
platijn 57 (24), 58, 203 (40), 211 (60)
platijnen: op — gaan of lopen 58 (59), de — wachten
211 (69)
Pleydenwurff, Wilhelm 240 (75)
polle 165 (22)
рэііереі 72, 165, 166, 188 (10), 193 (102), 225
pollepel: de — hangt hem op zijde 165 (4), hij schept
op met de grote — 165 (4)
poorte 23 (27), 102 (16)
poot: daer en schuylt niet in den — 40 (17), sinen —
steken in 114 (26)
pootje 177—180
pot op terechtstellingsplaats 59, 126 (31)
pot waarin tak met bladeren 58
potteken, gebroken 59
pretmakers, allegorische voorstellingen van 199 (53)
priester 80
prostratio 215 (15)
Psalter, Ormesby 264
Psalter, Queen Mar f s 263, 264
pseudo-tournooi 103, 174, 175
punt (poynt) 206 (3), 272
putgalg 122
putter 67, 68, 303
putti 188 (12)
raagkwast 151 (32)
raap 197
rad 211
rad op staak 30, 58, 227 (127)
rad met zondaars, draaiend 272 (4), 276 (29, 39, 41)
radbraken 87

ragebol 151, zie ook stok met knoedelvormige
verdikking
rammelaar 110 (78)
rat 13, 69, 87
rat: een — besitten 87 (110)
ratel 110 (78)
ratken: een cleen — rijen 87 (111)
Ratten sanck: de — metter Nachtegale 13 (76)
rechterhand ontbreekt 83
Reeuwich, Erhard 15(5), 54(57), 212(82), 239—243,
298
reiger 67, 102, 174
Reinaerd de Vos 278 (111)
reinen 76 (107)
reisverhalen 279 (114)
ridder (met samenstellingen) 61
ridder, naecte 41 (29), 116 (56)
ridderkens spel 103 (5)
rijden 68 (79)
rijdieren 305
ring 76
roch: wasser noch een — in zee, hy quam ons aen
boort 75 (96)
roerdomp 18
roetaert 13 (83)
rog 72, 75, 76
Roman de la Rose 282 (133)
Romance of Alexander 263, 264
ronde vorm van schilderij 208 (52), 227 (133),
267 (33)
rondeel 90 (70)
rood 23, 49, 57, 59, 86, 225 (79)
roofoverval 228
roofvogel 210 (27, 29)
rooi 56 (41), 86 (65)
rook 99, 114, 122
rooster 138 (2, 4, 5, 7, 8), 139 (10, 11), 180 (4), 202
rot: zo kaal (arm) als een — 13 (77)
rots met lijdenskelk 125 (2)
rotsmassa met aan de voet ervan een houten kruis 31
rotteken 13 (74)
roydrager 56 (41)
Rubens 234 (7)
ruiter 57 (21), 88 (127)
ruiters 83, zie ook: krijgsman
ruiters met vanen in de lucht 103, 104
ruiters om vijver middenpaneel Wellusttuin-tryptiek
302
runderschedel 165 (27)
Ruusbroec 18 (5), 81 (31), 94, 114 (4), 277, 278
sac 123 (30)
saccovel 123 (27)
sackedrager 123 (32)
sackman 123 (31)
Sadeler, Jan 172 (24)
salamander met drie koppen 298
Saturnus 115 (31)
schaal met wijn 107
schaamdeel, onontwikkeld of mismaakt 115
schaap 94
schaapherder 30
schaapskop 68, 80
schaar 211
schaats 12
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schaatsen: op — gaan 12 (53)
schapepootje 178, 179
Schedel. Liber Chronicarum 12 (45), 240 (76),
257 (55, 56, 57)
schel 51 (66), 185 (7)
schel(le) 58 (53), 65 (13, 14), 87 (92)
schelachtig 58 (54), 65 (16), 87 (93), 185 (17)
schelvis 167 (18)
schelvis: hij zal de — in de bomen vangen 168 (13)
scheminkel: 't — herbergen 66 (38), 't — schuilt
daar 66 (39)
schepen die vergaan 30
schepnet 212
scherpgeneusd (of spitsgekind) en dungeiipt: hangen!
hangen! 40 (9)
schieten 27 (29)
schijf, ronde 90 (70), 186
schijf met ijzeren punten, ronde 186
schijfloop 186 (29)
schijnprotest 10
schil(le) 58 (53), 65 (13, 14), 84 (45), 87 (92), 185 (13)
schil met doorn 65, 215 (6), 301, 303
schil van een ronde vrucht 65, 66
schil van een vrucht, doorzichtige 302
schil, rode 302
schild 61, 83, 85
schildersezel 212
schildje (insigne) 10, 49, 61, 86, 103, 155—157,
185 (21), 201 (16), zie ook onder penning en teken
schilschip 66 (40, 41)
schip als martelwerktuig in de hel 79 (104)
schip op rug van vis 35
Schip van Sinte Reynuyt 152, 164 (2), 164 (27),
167 (13), 191 (58), 194 (104), 222 (13), 224 (68)
schip: 't — zeylt 191 (50)
schipper 35
schive 186
schobbaerse (schobberse) 87 (98)
schobbe 87 (94)
schobbert 87 (97)
schobbig 87 (101)
Schön, Erhard 170 (10)
schoen 211
schoen met dikke houten zool 68, 118
schoen, twee benen in één grote 118
schoen: op — en slof 225 (74)
schoenlappen 211 (66)
schoenschip 79 (104)
schommel 91 (108)
Schongauer 36, 39 (100), 178 (15), 241 (80), 257 (59),
259, 260 (58)
schop(stoel) 87
schorpioen 49 (9), 149, 150, 307
schorpioenschip 79 (104), 149 (2)
schorpioenstaart 29
schuimspaan 139 (11, 12)
schuit 35 (71)
Schuit, Blauwe 147 (26), 189—191
Schuit, Lichte 191 (44, 47, na 58)
schuitje 35, 76
schuitken, licht 76
scille: in — sijn 65 (15), 66 (38)
seilt 157 (46, 47)
scotpoorte 23
scovuut 161 (78)
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Seghers, Hercules 31
seyl: 't — begieten 76 (110)
simme: de — sit aenden heijrt en siet 75 (89)
sinaasappel 214 (69)
sinnekens 285
Sint Anthonis: in — gilde zijn 45 (125)
sirene 35 (69), 232, 279 (122), 302, 307
skelet 228
slang 210
slapen: die — gaet, weet niet hoe hi ontwecken sal
105 (37)
sleepstaart 42
sleper 115 (39)
sleutel 273 (55), 300
slooipoot 115 (38)
slooye 115 (35)
sluier 114, 115
sluierachtig 114 (17), 123 (42)
sluyprat 13 (75), 87 (112)
smeden 211 (65)
smidse 276 (14)
snaren: de — bespelen 69
snoer met balletje 11,43, 103, 110, 141, 142, 186,301
snoer met balletjes aan mes 142
snoer met eetbaar voorwerp 142, vgl. 116
snoer met rode bol 303
Soest, Conrad von 126 (33)
sok 41
soldaat, zie krijgsman
solre 218
sottebol 77 (124)
speeck voghel 77 (126)
speekvogel 77, 85
speelman in ruimste betekenis 115, 144, 153
speelman (muzikant) 13 (61), 19, 49, 81 (39), 114,
153—157, 160 (60), 301
speelman met kapmantel, naakte 114
speelman-bedelaar 43, 49
speellieden, drie 44, 115 (48)
speerken 27 (31)
spekvogel 85 (55)
spiegel der ijdelheid 159 (31), 162 (31), 301
Spiegel menschlicher Behältnis 239
Spiegelschrift 10
Spieghel der menschliker behoudenisse 265 (18), 275
spijkerblok 248 (60)
spin 84, 85
sporkel 11 (27)
sprietjes op het hoofd 24 (37)
sprinkhaanpoten 29
sprokkel 11 (26)
spurcalia in Februareo 11 (28)
St Anna, feest van 199
St Antonius 74(60), 129, 132,133, leven 5—9,13(56),
108, luchtreis 33, 36, weggedragen 19, in bouwval
40, 104, bij vrouw in boom 108, met badende
vrouwen 112 (72), met duivel-koningin 108, 109,
met meretrix 112 (72), met meretrix en koppelaarster 109, met vrouw met kostbare beker 109, zijn
boek 80, 82 (4), 108, zijn staf 37 (6), 40, 108, zijn
varken 59, 60
St-Antoniusgilde te 's-Hertogenbosch 133, 134
St-Antoniusorde, Broeders van de 19, 60
St Apollonia 272 (28)
St Christophorus 231

St Guthlac 36 (98)
St Hieronymus 215
St-Jansfeest (24 Juni) 140 (33), 194 (110), 199, 202
St-Jobsfeest 140
St Maarten 84
St-Maartensfeest 103, 185 (5)
St-Maartensvogel 84
St Paíncius, Vagevuur 276
staart 87 (100)
staart met vele dunne eindjes 87
staart, schubbige 87
staart: de — is het kwaadst om te villen 87 (113)
steeckmouwe 67 (47)
steekspel op Vastenavond 138 (6)
steekvogel 67 (48), 103
steeltje van een bloem 68
steen: iemand van de — snijden 207 (25)
Steen, Jan 46 (7), 53 (22), 110, 145 (45), 177 (17),
180 (11), 207 (25), 217 (28), 217 (31), 218 (50)
stekel 302, 303
stekelig 65 (22)
stekelvarken 108, 298
stekelvorm 305
Sterfboeck {Ars Moriendi) 277
stier 94, 210 (23)
stier waarop man met gestolen gewijd voorwerp
101, 276
stier: ten — gaen 94 (19)
stiere: ten — leyden 94 (19)
Stimmer, Tobias 165 (1, 5)
stoep 27 (25)
stoepaers 27 (25)
!
stoepen 27 (25)
Stör, Niklas 170 (10)
stok met knoedelvormige verdikking (ragebol,
zwabber) 34, 35, 72, 123, 150—152, 300, 301,
307 (fig. 446)
stok, doornachtige 57
stok, gladde 57, 126 (28)
stok van een zwerver 201, 224 (67)
stokje in anus 19
stompvoet 74 (74)
stootplaat van een speer 67
straf van de mand 67, 91 (104)
straffen, wereldlijke 273 (52)
stro 170 (8)
stropen: het kattevel — 226 (93)
Superbia in de sfeer van de Luxuria 85, 174 (18)
suyl-oore 12 (40)
swaen 94 (21)
Swaen: swemmen als een — 94 (24), 102
swijnen, droncken 50 (24)
swyn: droncken drincken als een — 50 (22)
Symbolum Apostolicum 256 (43)
taal, Brabantse 280
tableau-vivant-houding 206, 272
tafel 121 (90)
tafel bestrooid met bladeren en bloempjes 116, 217
tafel met rond blad 121 (90)
ι
tafel met voedsel of (en) drank 117
i
tafels in hel, waaraan gulzigaards 276 (41)', 277 (52)
tafels in hel, waarop doorboorde toornigen 277
(vóór 43)
'
tak, dorre 97, 198 (33), 203

takje, dor 11, 12, 33
takjes uitlopende extremiteiten, in dorre 307
tang 138 (8), 139 (10)
tarokspel 258
Tau-kruis 33, 40, 108
Tavernier, Jean le 221 (62), 239 (2), 262 (28)
teek 36
teken op het schildje van een bode 11
teken van pelgrim 25 (76), 26, 157, zie ook onder
penning en schildje
Teniers 163 (6)
tenteerre 93 (14)
tenten in de hemel 276 (30) ·
ten there 93 (12)
terechtstelling 30, 58, 59, 126, 159 (15)
Térence, Lyon 1493. 257 (65)
Tielt, van 50 (18.)
Tien Geboden, God schenkt aan Mozes de 94
tienden 93, 94
timmeren 211 (68)
timmermansdriehoek 211
tobbe 139 (12)
ton voor bier of wijn 23, 97, 138 (2), 139 (12),
143 (8), 151 (18), 189, 211, 212
ton voor bier of wijn, zonder spon 222 (24)
Tondalus' visioen 275, 276
tovenaar 73, 104, 140 (9), 176 (20), 285
trap 68 (74)
trap: een — ontellen 101
trapgans 68 (72)
Traut, Wolf 260 (41)
trechter 11, 80, 137, 206
trechter waaruit vogels vliegen 188
triangel 211, 300
triomftocht met zinnebeeldige betekenis 263 (44)
trip 68 (70)
triptrap 68 (71)
trom 93, 301
trompe 72, 83, 89 (14), 202 (21)
trompen 72 (19), 114 (6)
tromper 114 (5)
trompet 114
Turijns-Milanees getijdenboek 261 (13)
Turken 147
twijg met bolletje, doornachtige 42
Twispraec der creaturen 279 (119)
uil 37 (29), 81 (38), 94, 122 (8), 158—162, 193 (101),
199 (53), 200, 217 (41), 298, 299, 302
uil: iemand bekijken gelijk een — 160 (55), zo zat
als een — 159 (23), die meid heeft haar —
vliegen 161 (73)
uil bij koolmees 215 (12), 226
uil met kap 201 (5)
uilennest: het is een recht — 162 (15)
Uilenspiegel 159, 162 (31), 278 (111)
uilenvlucht: hy gaat in de — 161 (1)
uilskuiken 161 (64)
uiltje: ze knapt een — 160
uitwerpsel, eivormig 301
uitwerpselen 58 (50)
vaan 35 (75), 73, 103
vaan met twee banen 23
Vaderboek 5—9, 18, 33, 37 (37), 44, 95 (37), 108, 275
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vaenviauwe 123 (44)
valhek 23
valk 85
valleien 276 (15)
varen 35 (74)
varende luiden 72, 160 (43)
varenden, naakte 116
varenplant 72, 73
varken 49, 50, 164 (2), 216, 223
varken: zo lui als een — 50
varken dat op stier en aap die op zwijn rijdt 263 (66)
varkenskop 50 (15)
varkenspootje 177-^178
varkenspootje in kruik 116, 177
varkenssnuit 49, 201 (15)
Vasten bezoekt een groep Carnavalvierders, de 197
Vastenavond en Vastenavondvierders 11, 12, 13,
25, 45, 49, 98, 103, 104, 115 (42), 116, 117, 123,
137, 138—141, 143(10), 144—145, 147, 148, 151,
152 (24), 159 (29), 163 (13), 163 (18), 164 (20),
165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 176, 178,
180, 181, 185, 189—194, 197—199 e.a.
Vastenavondvierders, naakte 116
vechten 65 (19)
vechtpantser van jachthond 56
veer, grote 168, 201
veer op de hoed 118
veer van fazantenhaan 58, 118
veer оггеп 58 (57), 118 (109), 201 (11)
vel: het malle — aentrecken 120 (66)
Velde, Jan van de 61 (189), 64 (125), 163 (7)
velt: dat — heft ogen, dat wolt heft oren 159 (12)
Venne, Adriaen Pietersz. van de 139 (11), 170 (35),
173 (18), 176 (7), 194 (104)
Venus als Anti-Maria 107
Verbeeck, Frans 24 (55), 143 (14)
Verbeeck, Jan 169 (34)
verekens, ontijdige 50 (23)
verdorde tellighen 15 (33)
vergroeid zijn in het kwaad 23
verhaent 143 (9)
verjongingsbronnen 258 (75), 282 (133)
vermoost 27 (3)
Veronica 126 (26)
vijver in de Wellusttuin, kleine 302
Vinci, Leonardo da 255
vingers en duim, typische houding van 303
vink met samenstellingen en voorgevoegde adjec
tieven 60, 61
vinne 65 (17)
vinnich 65 (18)
vis 29, 34, 35, 38 (66, 67), 72, 73, 103, 108, 123,
166—168, 193 (99), 197, 203, 231, 302, 303, 306
Visscher, Claes 230 (87)
visschip 73
vissen: de grote — eten de kleine 29 (5)
Vlaamsche gaai 13, 83, 159 (24), 303
vlag 29
vleet 76
vleugeloren 154
vlinder 108, 303
vlindervleugel 107, 306, 307
vloet: in de — terden 102 (16)
vloot 76 (106)
vlote 76 (106, 112)
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voet, afgehouwen 273 (54), 275 (66)
voet, ingekorte 74
voet, vooruitgestoken 40
voet: op een grote of hoge — leven 118 (112)
voetboei 51
voetbooch scutter 27 (29)
vogel 19, 60, 68, 95, 122, 202 (22), 302, 303
vogel met samenstellingen en voorgevoegde adjec
tieven 60, 61
vogel, gebraden 99
vogel, kale (geplukte) 18, 76, 77, 85, 306
vogel, lichte 76 (114)
vogel, onnut 84 (20)
vogel, zwarte, zie kraai
vogel aan mast 193 (100)
vogel bij anus 102, 173, 174, 303
vogel bij bolvrucht 66, 298
vogel bij gat in boomtronk 215 (10)
vogel bij schil en doorn 303
vogel bij staart 88
vogel die uit een pot eet of drinkt 201
vogel in harnas 60, 88
vogel met drie koppen 298
vogel met kuif 18, 77, 83, 84, 85, 101, 108
vogel met lange snavel 103, 174
vogel op mast 227 (128)
vogel-duivel die zondaar verslindt 276 (19), 301, 306
vogelken, dor 76 (118)
vogelnamen met ongunstige betekenis 60
vogels bij glas 304
vogels die door holen vliegen 298
vogels die in gebarsten ei kruipen 298
vogels die uit anus vliegen 188, 301
vogelschip 103
voglene, met 21 (26)
Vogtherr 170 (39)
volksgeloof, uitingen van 280
vos bij haan of kip(pen) 215 (13), 279, 298
Vrancx, Sebastiaan 144 (10), 146 (9)
Vrelant 221 (62)
Vrints, J. B. 176 (15)
vrouw door duivel bereden 300
vrouw met appel 304
vrouw bij de Nederlands-Bourgondische schilders,
stereotiepe houding van de 51 (44)
vrouwenkap, grote witte 42
vrucht, dubbele 193, 303
vrucht, ronde 65, 215 (7)
vruchten 303
vullen: iemand de kap, de kovel, het kaproen, de
kaper en den tote (met hooi) — 123
vuur en rook 99, 122
vuurmeesters van het Hinthamereind 134
vuurpot 59 (71)
vuurstang 104 (16)
vuyl-voghel 84 (20)
waarzegger 73
Waaler: wel onder — willen 193 (93), wel te —
willen 193 (93)
wafel 138 (2, 8), 144 (5)
wafelijzer 138 (2, 5), 188 (10)
wagen die een zonde voorstelt en door paarden
naar de hel getrokken wordt 263 (46)
wan, houten 222 (23)

wan: den — steken 175 (6)
wandluis 49 (8)
wapper 29, 125, 126, 142 (14)
waterboom 102 (25)
watere: bij den — zijn 69 (98), gaeren bijden — sijn
193 (93)
wateren 102 (27)
watergeest, vrouwelijke 110 (73), 280 (138)
waterpoort 102
waterschip: t — comt wten haghen 191 (49)
weicher Stil 246, 247, 261
wereld, de omgekeerde 202 (30)
wereldbol met kruis 218
weven 211 (64)
weversspoel 211
Weyden, Goosen van der 53 (6)
Weyden, Rogier van der 248, 253 (27), 259, 259 (25),
265 (28), 271 (106)
wezen welks hoofd op het onderstel rust 40, 41
(45—51), 118 (115), 201 (3), 305
wijnboeve 83 (7)
wijn drinken 107
wijnschenkster 107
wijting 73 (39), 167 (19)
wijzerplaat 94
wildeman, de 191 (53)
wilt, een 56 (29)
wimpel, zie vaan
wimpelwite 123 (43)
wipgalg 87
wit 23 (17), 49
Wie: tvolc die met den — vliegen en lopen by
nacht 161 (1)
wlen: men wist niet waiter vlooch metten — 160 (48)
Wolgemut, Michael 240 (75)
Worcester-Meister 251 (164)
worstje 114, 176—177
wouter 13 (85, 86)
wouterloot 13 (84)

zak 188
zak: in de — jagen 188 (5)
zakmuts 67 (42, 45), 123, 125(11), 181, 182,224(48),
306
zakmuts met lange strook, open 118
Zamorensis, Rodoricus. Spiegel des menschlichen
Lebens 240 (73), 257 (44)
zangers van onstichtelijke liederen 301
zeeridder (Sitiron) 34, 35, 232 (18), 279 (123), 302,
306, 307
zeil 76
zeil: een nat — hebben 76 (111), met een nat —
thuiskomen, lopen of zeilen 76 (111)
zeilen: zijn — natten 76 (111)
zeis 36, 126 (24)
zeug met kap 263 (74)
zeug met spinrok 263 (64)
zigeuner 54 (60)
zigeunerin 206 (24)
zondaren gespietst aan boom met doornen 251 (144),
257 (54), 262 (31)
zondaren gestraft bij muziekinstrumenten en zangboek 301
zonde op rijdier en met vogel in de hand 262 (40)
zonden en zondaren op het Lissabonse drieluik
129—132
zot: de — scheren 139 (9)
zottendans 197, 230 (142)
zotskolf 141 (10), 145 (36)
zwaan 94, 210 (25), 216, 222
zwaard 222 (22)
zwaard en spoor 201 (9)
zwaarddanser 115 (41)
zwaardvechter 88, 115 (46)
zwabber 152, zie ook stok met knoedelvormige
verdikking
Zwanenmaaltijd 1, 221 (67)
zwanenridder 94 (23)
zwartbruin 74
zwemmen 193 (194)
zwemmers 102, 193
zwyn: een versmoordt dronckaert als een — 50 (21)

zaadkorrel 303
zadel 87

В
Werken van Bosch, zijn imitators en Bruegel, die ter sprake komen. De grenzen tussen originelen,
kopieën, bewerkingen van originelen en werken van imitators vallen vaak moeilijk te trekken. De toeschrijvingen aan imitators wier namen bekend zijn, zijn soms dubieus.
Schilderijen van Bosch en aan hem toegeschreven schilderijen, die verdwenen zijn.
Abigail brengt aan David geschenken (op buitenkanten der luiken van het altaar in de Broederschapskapel
van de St Jan). 1 (6)
Eenen herder voor zyn schaepen, lantschap. 224 (58)
Hoogaltaarstuk aangeboden aan het Predikherenklooster te Brussel. 2 (11)
Hoogaltaarstuk in de St Jan. 2
Jacht op het varken. 264 (91)
Koopman in blaasbalgen. 172 (40)
Krijgsolifant. 209 (3)
Laatste Oordeel voor Philips de Schone. 1, 134 (15)
Man op ijs. 143 (11)
Monsterkind. 260 (41), 271 (107)
Paardeschedel. 165 (36)
Pretmakers in een zaal. 200 (5)
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Schilderij aangeboden aan Margaretha van Oostenrijk. 2
Temptatie van Job gekocht door Damiäo de Goes. 5
Tovenares. 140 (9)
Vleugeldeuren van het St-Michaëlsaltaar in de St Jan. 2
Schilderijen die aan Bosch toegeschreven worden of (en) kopieën ervan.
Aanbidding der Drie Koningen. Johnson collection, Philadelphia. 20 (18, nr 12), 21 (19), 246 (12), 248 (43),
251(147), 255(4), 257(51), 262(15), 269(88), 271(107)
Aards paradijs, opvaart naar de hemel, val der verdoemden en hel. Dogenpaleis, Venetië. 115(40), 133,
176(16), 248(71,72), 275(3), 276(35), 277(55)
Christuskind met Maria, Jozef en een herder. Wallraf-Richartz-Museum, Keulen. Kopie. 114 (12), 249 (83),
249(97), 250(108), 272(10)
De bruiloft te Kana. Museum Boymans, Rotterdam. 216—221, 248(62), 248(70), 249(96), 257(65),
262(24), 267(6), 267(15), 268(43,44), 283
De goochelaar. Musée municipal, St Germain-en-Laye. Kopie. 50(40), 72(4), 160(56), 258(69), 308
De keisnijding. Prado, Madrid. 205—208, 248(41), 265(126), 272(32)
De zgn. Verloren Zoon. Museum Boymans, Rotterdam. 182 (23), 222—230, 240(41), 248(68), 258(69),
259 (92)
Doornenkroning. Museum van Schone Kunsten, Antwerpen. Kopie. 246 (6)
Doornenkroning. Escoriaal. 20(18, n r 4 e n 11), 21 (19), 53(6), 56(13), 89(12), 160(39), 171 (49), 247(33),
248(64), 249(90), 272(11)
Doornenkroning. National Gallery, Londen. 147(5), 171(49), 248(64)
Drieluik met Aanbidding der Drie Koningen. Prado, Madrid. 30(28), 31(36), 37(29), 96(26), 99(71),
106(22,36), 123(18), 125(16), 128(30), 149(43), 159(22), 239(27), 246(8), 247(34), 248(43,44,45,66), 249
(77,85), 257(45), 261(11,12), 262(27), 264(106), 268(41,42), 271(107), 272(9,13,25,31,36)
Ecce Homo. Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main. 122(1), 126(27,28), 147(1,2), 159(21),
171(49), 205(3), 240, 247(36), 247(40), 248(47), 249(93), 256(20), 259(101), 272(30). Kopie 240(44).
Ecce Homo. Johnson collection, Philadelphia. 149(4), 205(3), 250(112), 251(164), 272(14), 272(30)
Herders. Johnson collection, Philadelphia. 230(87), 272(16)
Het sterfbed van de vrek. Verzameling van der Eist, Wenen. 133, 239 (19), 244, 248 (42), 248 (56), 257 (64),
258(78), 259(88), 261 (na 13), 262(14), 263(45), 277(50), 283
H.-Julia-tryptiek. Dogenpaleis, Venetië. 20(13), 20(18), 30(30), 31 (35), 99(72), 122(2), 159(20), 248(46),
248(61), 271(107), 284
Hooiwagen-tryptiek. Prado en Escoriaal. 252(2), 286, paradijs 16(66), 66(32), 91(76), 239(16), 244,
257 (na 59), 258 (78), 258 (80), 259 (89), 260 (55), 261 (2), 298, middenpaneel 11 (24), 16 (66), 29, 47 (73), 53(15),
54(60), 59(81), 88(118), 106(22), 114(14), 133, 141(7), 155(12), 157(53), 158(7), 161(67), 167(25), 177(19),
180(6), 196(74), 203(9), 205, 240(71), 240(33), 240(67), 244(8), 247(32), 256(28), 257(48), 257(52), 257(64),
259(90), 261 (6), 263(44), 263(46), 265(121), 272(33), 283, hel 16(66), 25(69), 38(68), 58(63), 96(9), 101 (11).
106(22), 150(7,8), 157(53), 181(9), 181(11), 239(29), 257(44), 257(47), 258(69), 262(28), 263(43), 272(27),
276(24), 276(27), 308, achterkant der zijluiken 93(9), 182(23), 225, 227, 228, 240(41), 257(44), 258(69),
259 (92)
Johannes de Doper. Verzameling Lázaro, Madrid. 65(2), 66(33), 85(58), 245(14), 249(98), 258(84)
Johannes op Patmos. Deutsches Museum, Berlijn. 8 (2), 18, 20(18), 31 (37), 32 (3), 99 (73), 111(1), 114(15),
125(5), 125(15), 128(30), 133, 157(55), 216(6), 247(14), 247(35), 248(62), 259(93), 259(100), 259(101),
260(75), 261(10), 270(32), 271(107), 272(25), 272(31)
Kruisdraging. Escoriaal. 21(20), 125(5), 147(4), 240(58), 248(57), 248(76), 249(82), 262(32), 265(122),
271 (107)
Kruisdraging. Museum van Schone Kunsten, Gent. 85(62), 127(38), 255(155), 255, 258(76), 268(38),
272(2), 274(64), 285(4)
Kruisdraging. Arnot gallery, Londen. 268 (37)
Kruisdraging. Kunsthistorisches Museum, Wenen. 19(20), 20(18), 33(20), 110(76), 125(7), 127(37),
127(40), 240(57,58), 246(4), 256(21), 256(34), 258(81), 265(122)
Kruisiging. Collection Franchomme, Brussel. 123(19), 216(6), 246(5), 248(51—55), 249(78), 249(96),
250(114), 271(107)
Laatste Oordeel. Fragment. Altere Pinakothek, München. 29,37 ( 13), 134 ( 15), 147 (8), 181 (22), 182 (27), 283
Laatste Oordeel-tryptiek. Akademiegalerie, Wenen. Kopie. 16(66), 134(15), 286, paradijs 159(17), 244
(14), 257 (na 59), 298, middenpaneel 15(15), 19(36), 23(7), 74(67,69), 90(70), 97(5, 19), 111(1), 115(40),
118(106), 144(6), 146(41), 151(16), 161(66), 168(12), 169(43), 171(49), 186(28), 222(24), 229(86), 251(144,
162), 257(54), 262(31), 265(121), 272(6), 276(14, 15, 20, 41), 277 (52), 280 (17), 281 (39,40, 105), 284, 306
fig. 138), 307 (fig. 337, fig. 500), hel 27 (33), 97 (10, 18), 100 (29), 262 (41, 42), 272 (28), 276 (20), 306 (fig. 215),
achterkanten der zijluiken 20(18, nr 8), 40(16), 44(96), 46(11), 51 (45, 63), 86(74), 89(15), 106(22), 247(36),
248 (47)
Pretmakers in een schuit. Louvre, Parijs. 29 (17), 189—196, 252 (167), 255 (12), 262 (33), 263 (69), 264 (95),
272(34)
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Pretmakers in een zaal. Verzameling H. Thyssen-Bomemisza, Lugano. Kopie. Met vier varianten: 25 (60),
30(18), 50(14), 50(43), 53(15), 54(41), 79(91), 86(75), 114(9), 117(87), 137(9), 159(26), 165(19), 167(28),
171(14), 175(3), 176(3), 197
Pretmakers in en bij een water. E. und Α. Silbermann, New-York. 24 (50), 34 (44), 57 (22), 89 (12), 97 (17),
107(23), 137(2), 141(6), 157(57), 177(4), 193(91), 199, 214(69), 216(20), 247(30)
St-Antoniustemptatie. Rijksmuseum, Amsterdam. Kopie. 40(10), 98(45), 109(55)
St-Antoniustemptatie. Verzameling Gutmann, Haarlem. Kopie. 90(70), 97(9), 102(23), 103(11), 106(32),
109(54), 115(29), 146(41), 188, 263(68), 267(18), 268(40), 272(26)
St-Antoniustemptatie. Nationaal Museum, Lissabon. 5—134, 147(4), 240(32,35,65,74), 246(9), 247
(13, 31, 32), 250 (113, 130), 256 (22, 24, 35), 257 (44, 48, 53), 258 (73), 259 (99), 261 (7), 262 (20, 21, 22, 23, 29,
30, 34, 35, 36, 37, 40), 263 (47, 48, 49—67, 79—88), 264 (93, 94, 96, 98—103, 106), 265 (123), 266 (1—5), 267
(7—13,19—21,24—26), 268(41), 271(107), 272(23—25,31), 273(41), 277(59—61, 69, 70), 278(81—93),
279(134), 283, 305. Kopieën 133, kopie in het Museum van Schone Kunsten te Brussel 25, 34(62), 151, 250
St-Antoniustemptatie. Prado, Madrid. 60(121), 106(32), 133, 134(15), 249(100), 250(129), 256(27),
256(37), 264(106)
St Christophorus. Museum Boymans, Rotterdam. 231—235, 239(17), 258(78), 259(87), 265(124)
St Hieronymus. Museum van Schone Kunsten, Gent. 215, 261(9), 278(72), 281(85)
St-Hieronymus-tryptiek. Dogenpaleis, Venetië. 18(2), 46(11), 77(127), 81 (38), 89(12), 105(35), 109(53),
133, 158(3), 158(8), 161(67), 169(19), 210, 249(101), 252(2), 264(108), 278(74)
Tafel der zeven hoofdzonden. Escoriaal. 14 (93), 33 (22), 68 (65), 77 (128), 85 (51), 97 (16), 98 (56), 123 (41),
133, 159(30), 171(49), 173(12), 178(20), 181(24), 182(30), 187(38), 210(28), 224(49), 227(134), 244, 246
(2,3), 246(11), 247(18), 247(26—29), 248(42), 248(69), 250(136), 253(17), 253(26), 256(25), 256(33), 257
(49,50), 259(85), 261(8), 261(91), 262(41), 264(118), 265(13), 265(127), 269(87), 269 (na 96), 271(107),
277 (voor 43), 283
Wellusttuin-tryptiek. Escoriaal. 286, 297—305, paradijs 16(66), 147(12), 149(40), 159(16), 210(49),
239(24), 241(77), 245(14), 257(45,57,59), 259(97), 263(76), 265(4), 278(73,94—96), 282(133), 298, 299,
middenpaneel 13(66), 16(66), 19(28), 24(48), 25, 34(60), 35, 35(67,69,81), 36(90), 38(67), 50(30), 65(5),
67(64), 74(55), 80(22), 108(43), 117(92), 145(43), 147(13—15), 149(42), 161(65,70), 164(24), 173(10,11),
174 (16), 193 (79), 198 (24), 210 (26, 32, 54), 216, 226 (118), 246 (7), 247 (16), 257 (58), 258 (75), 259 (98), 261 (96),
262(38), 264(97), 265(129), 268(45), 275(10), 277(69—71), 278(97—102), 279 (127, 128), 282 (133), 285,
kopie 297, hel 15(15), 16(66), 20 (18, nr 6 en 9), 24(46, 48), 25(59), 46(11), 56(8), 84(30), 90(70), 97(6, 7),
106(22), 121(90), 123(17), 141(5), 146(41), 147(7), 150(1), 153(21), 180(7), 185, 186, 198(35), 203(17),
258(69), 263(73,74,89), 273 (54,55), 275(66), 276(19), 277 (voor 47,48,62), 278(103—110), 280 (16, 17),
283, 300, 301, kopieën 186(6), achterkant der zijluiken 65(1), 257(43, 56), 261 (2)
Zondvloed en hel. Verzameling Koenigs. Museum Boymans, Rotterdam. 133, 150(5), 227(135)
Schilderijen die op originele Bosschen teruggaan, maar waarschijnlijk geen kopieën zijn.
Aanbidding der Drie Koningen. Metropolitan Museum, New-York. Rep.: Tolnay, pi. 114, links. 248 (50),
249(87), 250(111), 264(114), 272(15)
Christus voor Pilatus. Museum of Historie Art, Princeton. Rep.: Tolnay, pi. 96. 85 (63), 249 (79), 255 (9),
285 (4)
Drieluik met Aanbidding der Drie Koningen. St-Pieterskerk te Anderlecht. Rep.: Baldass, nr 73, 74 en 92.
65(4), 94(33), 222(8), 248(43,63)
Farizeeërkoppen. Fragment. Museum Boymans, Rotterdam. Rep.: Baldass, nr 102. 219(72)
Kruisdraging. Wenen. Rep.: W. Ephron. Hieronymus Bosch. Zwei Kreuztragungen. Zürich-Leipzig-Wien
1931, afb. 37. 147(3)
Pretmakers in een doedelzak. Verscheidene varianten, zit Bosch, blz. 197, 198. Rep.: afb. 41 en 48. 34(45),
46(11), 110(79), 116(74), 142(20), 155(17), 165(14), 191, 197, 198
Pretmakers in een lege eierschaal. Twee varianten, zie Bosch, blz. 199. Rep.: afb. 40 en Combe, pi. 117.
24(51), 29(15), 46(11), 54(41), 58(47), 62(49), 98(46, 53), 137(1), 144(7), 145(32), 155(16), 158(4), 167(10),
169(27), 176(13), 191, 199, 224(65)
St-Antoniustemptatie. Rep.: Art in America XXXII, blz. 61. 24(52), 58(51), 198(27)
St Christophorus. Verzameling te Madrid. Rep.: The Burlington Magazine 1940, bij blz. 1. 34(61), 147(7),
232(18), 249(88)
St Jacob van Compostella en de Tovenaar; St-Antonius. Museum, Valenciennes. Rep.: Tolnay, pi. 119,
a en b. 24(47), 51(62), 90(70), 104(23), 146(41), 149(3), 157(56), 164(23)
Schilderijen van anonieme imitators.
Christus te midden der Schriftgeleerden. Louvre; Johnson collection, Philadelphia; verzameling Weintzheimer, Settignano. Rep.: Combe, pi. 118; Art in America and elsewhere VI, bij blz. 14; Tolnay, pi. 114, b.
250(132), 254(93)
Christus verjaagt de kooplieden uit de tempel. Rep.: Lafond, bij blz. 28. 75(79), 99(74)
De keisnijding. Depot Rijksmuseum, Amsterdam. Rep.: Lafond, bij blz. 59. 75(95), 206(33)
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De zeven hoofdzonden. Rep.: The Studio. October 1938, blz. 196. 14(94), 97(16), 158(58), 159(31),
187(38)
Ecce Homo. Verzameling Rudinoff, Vösendorf. Rep.: Tolnay, pi. 117, с 257(60)
Hel. Gewelfschildering te Naarden (1518). Rep.: van Kalcken et Six, nr. 23. 101(13), 137(16), 181(11)
Hel. Rep.: Der Kunstwanderer 1925/26, blz. 378; Bulletin Metropolitan Museum 1927, blz. 272. 27(2)
Hel. Rep.: Lafond, bij blz. 39. 137(10), 198(26)
Hel. Rep.: Lafond, bij blz. 30. 66(40), 161(68)
Hel. Rep.: Lafond, bij blz. 41. 27(2), 137(10), 267(28)
Hel. Rep.: Beeldende Kunst XIX, nr 73. 27(2)
'
Hel. Rep.: A. H. Barr, Jr. Fantastic art Dada Surrealism. The Museum of Modern Art. New-York 1936,
nr 15. 27(2)
Hel. Rep.: Dollmayr, bij blz. 296. 280(16)
Laatste Oordeel. Rep.: Lafond bij blz. 38. 114(28), 150(4), 166(23), 181(8), 198(25)
Paradijs. Rep.: Boymans. Afbeeldingen, nr 54. 65(3)
Paradijs. Rep.: Lafond, bij blz. 39. 173 (13)
St-Antoniustemptatie. Rep.: A. H. Barr, Jr. Fantastic art Dada Surrealism. The Museum of Modern Art
New-York 1936, nr 14. 24(54), 98(57), 116(71), 137(14), 150(9), 177(6)
St-Antoniustemptatie. Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen, nr 782. 94(31)
St Christophorus. Muurschildering in de Grote Kerk te Breda. Rep.: Bulletin uitgegeven door den Neder
landsehen Oudheidkundigen Bond VIII, blz. 51. 234(18)
St Christophorus. Verzameling O. Reinhart, Winterthur. Rep.: Pfister, Tafel 15? 234(18)
St Jan op mechanisch uurwerk uit 1513. Originele Bosch? Rep.: Mosmans. Jheronimus, nr 32. 20(18)
St Job. Drieluik te Brugge. 163(16)
St Job. Rep.: Lafond, bij blz. 32. 49(10), 74(68), 161(81), 168(11)
Vagevuur of Hel. Rep.: Lafond, bij blz. 38. 65(6), 137(12)
Vagevuur. Rep.: Fierens-Gevaert. Bruges, blz. 64. 75(80), 79(104), 137(11, 13)
Visio Tondaly. Rep.: Lafond, bij blz. 25. 186(6), 280(19)
Schilderijen van imitators, wier namen bekend zijn.
H. Bles. St Christophorus. Beschrijving: W. H. I. Weale. Exposition des primitifs flamands et d'Ori ancien.
Bruges 1902. Catalogue, nr 234. 233(33)
Jan de Cock ( = Lucas Cornelisz.). St-Antoniustemptatie. Rep.: Catalogue Goudstikker. Oct.—Nov. 1927
(nr 33), nr 16. 60(118)
Jan de Cock ( = Lucas Cornelisz.). St Christophorus. Rep.: Hoogewerff III, blz. 360. 233(37)
Matthys de Cock. St Christophorus. Rep.: Hoogewerff III, blz. 361. 233(30)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Rep.: Lafond, bij blz. 54, bovenaan. 109(57)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Rep.: La Renaissance. Mars—Avril 1936, blz. 25; Lafond, bij blz. 54,
onderaan. 46(11), 60(115), 109(56), 177(7), 177(18), 179(35)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie, tevens hekeling van Carnavalspret. Afb. 131. 11 (22), 12(54), 14(95),
25(61), 36(91), 103(13), 110(80), 116(76), 141(11), 142, 147(31), 163(20), 165(36), 167(9), 167 (na 27),
171 (49)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Rep.: Apollo. Chronique des Beaux-Arts 1942, nr 14, blz. 12. 99(61),
110(81), 112(57), 160(52), 170(30), 179(3), 187(27)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Rep.: Apollo. The Magazine of the Arts for Connoisseurs and Collectors
XXX, Juli—Dec. 1939, tegenover blz. 52. 100(2), 121(86)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Rep.: Karel van de Woestijne. De Vlaamsche primitieven. Amsterdam
1942, afb. 14. 112(57)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Rep.: J.d.K.M.
I, blz. 188. 65(9)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen, nr 25. 49 (8)
Pieter Huys. St-Antoniustemptatie. Museum van Schone Kunsten, Brussel, nr 1021. 60(116)
Pieter Huys of Jan Mandijn. St-Antoniustemptatie. Rep.: Lafond, bij blz. 54. 150(6)
Jan Mandijn. St-Antoniustemptatie. Rep.: The Art News XXXVI, nr 18, blz. 15. 26(90), 80(2), 179(34)
Jan Mandijn. St-Antoniustemptatie. Rep.: F. Diilberg. Früh-holländer. Deel III. Haarlem 1907, Tafel X.
60 (116)
Jan Mandijn. St Christophorus. Rep.: Winkler, afb. 214. 233(29)
Gillis Mostaert. St-Antoniustemptatie. Kunsthandel P. de Boer te Amsterdam. Zomertentoonstelling 1937.
90(68), 146(41), 198
J. Patinier. St-Antoniustemptatie. Rep.: La Renaissance. Mars—Avril 1936, blz. 24. 109(58)
J. Patinier. St Christophorus. Rep.: Friedländer IX, Tafel С. 233(28)
Tekeningen die aan Bosch toegeschreven worden of kopieën ervan.
Bedelaar met schel; schorpioenschip. Kopie. Rep.: Conway, pi. CXV. 35(81), 51(66), 79(104), 83(2),
149(2), 185(18)
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Bedelaars. Prentenkabinet, Brussel. Rep.: Tolnay, pi. 104, a; Baldass, nr 130. 51(59), 74(66), 86(70),
181(5), 181(6), 230(87), 267(29)
Bedelaars. Albertina, Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 104, b; Baldass, nr 131. 50(39), 51 (55), 51 (59), 54(41),
74(66), 86(70), 156(44), 181(14), 230(87), 267(29)
Boommens. Albertina, Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 109; Baldass, nr 155; afb. 28. 141 (8), 158(6), 185, 186,
198(37)
Boommens, mensjes die met onderdelen van een wapenrusting sollen, schilschip, en twee andere voorstellingen. Kopie, Kupferstichkabinett, Dresden. Rep.: Baldass, nr 150; afb. 24. 66(41), 185(22), 186, 202
(33), 203
De goochelaar. Louvre. Rep.: Tolnay, pi. 99, a; Baldass, nr 122. 240(37)
De zot scheren. Kopie. British Museum, Londen. Rep.: Lafond, bij blz. 73; Baldass, nr 124. 106(22),
140(9), 141(10)
Het woud dat ziet en hoort. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi. 110, a; Baldass, nr 153. 158 (9),
161(10), 162(13), 279(129,130), 281(84)
Martelschip. Bibliothek der Akademie der bildenden Künste, Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 108; Baldass,
nr 151. 35(81), 150(11), 171(49), 191(54)
Monsterwezen en duiveltje. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi. 107, a; Baldass, nr 137. 164 (25),
168(10)
Monsterwezens. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi. 107, b; Baldass, nr 136. 264(116)
Monsterwezens, waarvan één met grote, ronde schijf. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi.
106, a; Baldass, nr 139. 86(66)
Pretmakers in een lege eierschaal. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi. 101, b; Baldass, nr 123.
144(7), 145(32), 159(27), 199, 200(3), 224(65), 281(83)
Pretmakers in een schuit. Tekening naar het gelijknamige schilderij in het Louvre. Waarschijnlijk niet
authentiek. Rep.: Lafond, bij blz. 70. 50(34), 84(43), 189(9), 189(13)
Pretmakers om een tafel. Kopie. Louvre, Parijs. Rep.: Baldass, nr 127; afb. 42. 86(80), 106(22), 116(70),
171(2), 176(2), 177(2), 198(34)
Schetsblad met o.a. bedelaar met hondje op het hoofd. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi.
110, b; Baldass, nr 129. 54(41)
Schetsblad met o.a. duiveltjes. Kopie. Ashmolean Museum, Oxford. Rep.: Tolnay, pi. 105, a; Baldass,
nr 140. 34(59), 61 (179), 90(70), 134(15), 150(10), 157(54), 181 (7), 306 (fig. 139), 306 (fig. 197)
Schetsblad met o.a. duiveltjes. Kopie. Ashmolean Museum, Oxford. Rep.: Tolnay, pi. 105, b; Baldass,
nr 141. 34(59), 134(15), 156(45)
Schetsblad met o.a. monsterwezens. Kopie. Rep.: Old Master Drawings VI, pi. 46. 40(20)
Speelman op korf, vrouw met tang, naakte kinderen met vogels. Albertina, Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 103, b;
Baldass, nr 134; afb. 29. 106(22), 188, 240(39), 258(82)
St-Antoniustemptatie. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi. 101, a; Baldass, nr 126; afb. 27.
86(69), 185, 307
Uilen in een boom. Verzameling Koenigs. Museum Boymans, Rotterdam. Rep.: Tolnay, pi. 111; Baldass,
nr 154. 159(14)
Vos en Haan. Verzameling Koenigs. Museum Boymans, Rotterdam. Rep.: Tolnay, pi. 98, b; Baldass,
nr 152. 240(70)
Vrouw op korf en vrouw met lichaam van een teek. Albertina, Wenen. Rep.: Tolnay, pi. 103, c; Baldass,
nr 135; afb. 30. 36(94), 46(11), 106(22), 188
Vrouwen (waarschijnlijk Vastenavondviersters). Louvre, Parijs. Rep.: Tolnay, pi. 103, a; Baldass, nr 133.
50(33), 106(22), 137(7), 143(8), 144(8), 159(29), 162(52), 169(30), 169(43), 171(13), 177(3)
Vrouwen, waarvan de een spint en de ander erbij toekijkt. Verzameling Koenigs. Museum Boymans,
Rotterdam. Rep.: Tolnay, pi. 98, a ; Baldass, nr 132. 106(22)
Zelf(?)portret van Bosch. Kopie. Codex van Atrecht. Rep.: Lafond, bij blz. 1 ; afb. 2. 21 (19)
Zondaars op aambeeld en monsterwezens. Kupferstichkabinett, Berlijn. Rep.: Tolnay, pi. 100, a; Baldass,
nr 143. 38(68), 267(17), 276(23), 307
Tekeningen van anonieme imitators.
Bedelaar-duivel. Rep.: W. Hausenstein. Der Bauern-Bruegel. München z.j. (1916), blz. 27. 225(85)
Boommens. Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 222. 187(7)
Dronken vrouw en krijgsman in schil, waar een doornachtige twijg doorheengaat, waaraan een blaasbalg
hangt. Rep.: Oud-Holland 1933, blz. 287, afb. 10. 65(7), 172(41)
Tekeningen van imitators, wier namen bekend zijn.
Jan de Cock ( = Lucas Comelisz.). St-Antoniustemptatie. Oud-Holland XLV, blz. 241, afb. 2. 60(119)
Gerritsz. Hessels. Bijeenkomst van tovenaars en heksen. Rijksbureau. Map met reproducties van tekeningen 8, school van P. Bruegel. 33, 97 (31), 149(41), 164(31), 167(22)
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Gravures die op composities van Bosch teruggaan.
Blinden vallen in een sloot. Rep.: Lafond, bij blz. 94; Baldass, nr 10. 26(77), 51 (46), 51 (56)
De krijgsolifant (Alart du Hameel). Rep.: Lafond, bij blz. 86; afb. 51. 209—214, 239 (25), 256 (21), 256 (23),
258(72), 259 f92), 272(35)
De krijgsolifant. Tweede helft 16de eeuw. Rep.: Lafond, bij blz. 99. 87 (106), 212 (83)
Hekeling van krijger en pretmakende armoedzaaier. Rep.: Lafond, bij blz. 102; afb. 43. 201—204, 256 (21),
258 (83)
Kermisvierders (Pieter van der Heyden). Rep.: Lafond, bij blz. 96; afb. 132. 26 (78), 54 (37), 54(41), 138 (8),
144(5), 161(77), 171(15), 176(6), 177(8), 180(1)
Kruisdraging. Rep.: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 Mei 1944. 128(30), 147(6), 270(39)
Laatste Oordeel (Alart du Hameel). Rep.: Tolnay, pi. 112. 32(3), 40(21), 150(2), 168(15), 182(27), 267
(22), 272(3,4)
Paradijs-Laatste Oordeel-Hel. Rep.: Die Graphischen Künste 1938, blz. 79; Baldass, nr 55. 90(70), 97(8),
141(9), 181(10)
Paradijs-Laatste Oordeel-Hel. Naar Laatste Oordeel-tryptiek te Wenen. Rep.: Lafond, bij blz. 89 en 90.
150(3)
Pretmakers in een mosselschelp. Rep.: Lafond, bij blz. 100; afb. 39. 29(16), 86(88), 97(24), 98(52), 157
(52), 158(5), 167(11), 168(13), 172(23), 175(4), 178(31), 191, 198(18), 226
Pretmakers in een schuitje. Rep.: Lafond, bij blz. 93; afb. 38. 81 (39), 160(60), 191, 193(88), 199(45)
Gravures die op composities van imitators teruggaan.
St-Antoniustemptatie. Rep.: Lafond, bij blz. 91. 11(25), 39(100), 97(13)
St Christophorus (Alart du Hameel). Rep.: Lafond, bij blz. 83. 234(20)
St Maarten te midden van bedelaars. Rep.: Lafond, bij blz. 92. 103(4)
Ander werk van Bosch.
Drie wapenschilden. 1
Gesneden lijst met de namen der Gezworen Broeders van de Lieve-Vrouwe Broederschap. 1
Ontwerp voor een koperen lichtkroon. 2
Patroon voor een kruis. 2
Patroon voor een raam. 1
Bruegel.
Authentieke schilderijen of kopieën.
Boerenkermis. 14(89), 229(87)
Bruid aan feestmaal (Boerenbruiloft). 219(7), 220(40), 230(87)
Bruid die danst. 220(40)
Bruid en bruigom in optocht. 220(39)
Bruid ontvangt geschenken. 220(40)
Carnaval en Vasten. Rep.: Glück. Vermeylen, afb. bij blz. 267. 98(55)
Dulie Griet. 25(68), 27(2), 65(10), 84, 100(11), 117(89), 142(13)
Ekster op galg. 163(10), 230(126)
Kinderspelen. 91 (108)
Kreupele bedelaars. 264(92)
Kruisdraging. 127(39), 155(23), 163(9), 225(82)
Luilekkerland. 144(16), 178(18)
Ontrouwe herder. 224
Parabel der blinden. 51 (50)
Spreekwoorden. 53(7), 62(25,26), 72(7), 82(25), 148(30), 155(26), 214(69)
Strijd tussen Vasten en Vastenavond. 15(23), 23(16), 49(12), 72(5), 98(55), 116(78), 117(88), 138, 144,
151(21), 155(24), 165(7, 8), 167(26), 169(31), 170(39), 180(5), 191(53), 198(30), 223(38)
Val der Engelen. 55(72), 164(26)
Volkstelling te Bethlehem. 96(26)
Tekeningen en gravures.
Avaritia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. II. 16(77), 18, 37(18), 70(51), 101, 172(32), 173, 181(8), 181(11)
Desidia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. VII. 24(36), 65(11), 66, 79(81), 108(47), 162(64), 300
Gula. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. IV. 47(80), 50, 70(51), 86(71), 122, 122(6), 137
Invidia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. V. 108(49)
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Ira. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. VI. 13, 40, 53(6), 147(33), 181 (9)
Luxuria. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. III. 19, 25, 34, 35 (68), 68, 97, 98, 99, 108, 108 (46), 143, 145 (44),
169, 174, 174(16), 179(36), 198,282(133), 301
Superbia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. I. 18, 20(3), 53(7), 57, 65(11), 70 (51), 174
Laatste Oordeel. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. VIII. 16(66), 64(179), 75(81), 161 (64)
Caritas. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XI. 224(71), 230(87)
Fides. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. IX. 220(40)
Fortitude. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XIV. 13, 37(18), 50, 65(11), 71(67), 86(68), 137, 143
Justitia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XIII. 57, 100(11), 115(32)
Patientia. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 124. 108(48)
Prudentia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XII. 86(82), 177(9)
Spes. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. X. 170(39)
Temperantia. Rep.: Van Gelder en Borms, pi. XV. 172(29)
Aap bij haard. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 167. 75(89)
Christus in het Voorgeborchte. Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 45. 146(44), 203(42)
De alchemist. Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 39. 172(28), 181 (12)
De Deken van Ronse. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 192. 14(96), 73(54), 165(3), 169(42)
De grote vissen eten de kleine. Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 28. 15(15), 29(6), 181 (17)
De Heks van Mallegem. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 193.11 (23), 122 (11), 145 (33), 162 (41), 178 (21),
181(18)
De marskramer. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 175. 72(18), 83(14)
De schoolmeester. Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 27. 53(7), 169(18)
Dood van Maria. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 116. 114(10)
Elck. Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 38. 11 (11)
Feest der zotten. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 195. 77(125), 78(48), 83(14), 175(7)
Kermis van St Joris. Van Bastelaer. Estampes, nr 207. 14 (92), 91 (108), 169 (36), 227 (129)
Magere keuken. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 154. 198(32)
Man op paardekaak. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 173. 163(17)
Spel van de Vuile Bruid. Rep.: Van Bastelaer et Hulin de Loo, bij blz. 268. 144(3)
St-Antoniustemptatie. Rep.: La Renaissance. Mars—Avril 1936, blz. 28. 27(2)
St-Antoniustemptatie. Rep.: Tolnai. Zeichnungen, nr 29. 14(95), 108(45), 142(21), 151(17), 181(10)
St Jacobus en de tovenaar Hermogenes. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 117. 26(89), 157(49)
St Jacobus en de tovenaar Henmogenes. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 118; Tolnai. Zeichnungen,
nr 47. 72(6), 73(33), 156(27)
Vette keuken. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 159. 177(10), 181(19)
Zot op lege eierschaal. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 182. 145(36)
Werken in de trant van Bruegel.
St-Antoniustemptatie. Rep.: Oud-Holland 1934, blz. 14 vlgg., afb. 3. 80(2), 82(43), 97(12), 109(59),
154(34), 178(14), 179(37)
St-Antoniustemptatie. Rep.: J. d. k. S. N. F. IX, blz. 151 vlgg., Tafel XIII en Abb. 105. 98 (48)
Pas uitgebroede zotjes. Rep.: Maeterlinck. Peinture, afb. 204. 86(87), 143 (4), 144(21)
Twee zotten. Rep.: Van Bastelaer. Estampes, nr 225. 96(26), 175(8)
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STELLINGEN
Hoewel de Afrikaanse poëzie belangrijker is dan het verhalende proza, verdient ook dit laatste in
zijn beste uitingen de volle belangstelling van het Nederlandse en Vlaamse letterlievende publiek.
II
Het gedicht Stichtelyke Bedenkingen over het Lyden Jezu Christi, dat deel uitmaakt van SpeceryenGeur, een door Izaäk en Johannes Enschedé in 1735 te Haarlem gedrukte bundel gedichten van de
anonymi A. de R. en J. G. is gedeeltelijk een plagiaat van en gedeeltelijk sterk beïnvloed door Jeremías
de Deckers Goede Vrydag.
Ill
Geerten Gossaerts De Verloren Zoon vertoont invloed van Bilderdijks 'tLandgeluk {Dichtwerken XIII,
Haarlem 1859, blz. 188).
IV
De medaille, die de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen in haar Algemene
Vergadering van 12 September 1818 uitloofde voor een dichterlijke beschrijving van de Overwintering
der Hollanders op Nova Zembla deed niet één dichtwerk ontstaan, maar gaf aanleiding tot de geboorte
van een tweetal taferelen, waarvan in de loop der jaren het ene een lichte, het andere een grondige
wijziging onderging, zodat men van vier Overwinteringen spreken mag.
De Nieuwe Taalgids XXXII, blz. 1 vlgg.

De interpretaties van N. P. van Wyk Louws gedicht Die swart Luiperd (Gestaltes en Diere, Kaapstad
1942) door Dr F. E. J. Malherbe in Wending en Inkeer, Kaapstad 1948, blz. 250 vlgg., en door
Dr Rob. Antonissen in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde, Diest z. j . ,
blz. 303 vlg., zijn onjuist.
VI
Willem van Hildegaersberch heeft te Leiden gewoond en is als spreker ook aan het Gelderse hof
opgetreden.
VII
De ioculatrix Marieken de Novimagio is een prototype van Mariken van Nieumeghen.
De Nieuwe Taalgids XXXVIII, blz. 116 vlgg.

VIII
Duidelijker dan in de beide voorbeelden van de Dood als schaakspeler, welke Dr J. Vanderheyden
(Het thema en de uitbeeldingen van den Dood in de poëzie der late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden. Gent z. j . , blz. 250 vlg.) aan de Middelnederlandse lectuur ontleent, vindt

men het motief in een gedicht van 60 regels, dat onder een 15de-eeuwse Zuidnederlandse houtsnede
staat, welke zich in de Universiteitsbibliotheek te Koningsbergen bevindt. De houtsnede bewijst, dat
het gegeven ook in de Nederlandse beeldende kunst der middeleeuwen voorkwam.
IX
De geknoopte netten, welke 15de- en 16de-eeuwse kunstenmakers soms bij zich droegen, zijn van
tweeërlei aard. Men moet een onderscheid maken tussen maskemetten en zaknetten.
De Nieuwe Taalgids XXXIX, blz. 71 vlgg.

X

Aan de door de literatuur-historici onderscheiden eind-middeleeuwse volksliedgenres dient men toe
te voegen het genre van „de gemeynen roep" en dat van het aanraaklied.
XI
De door Hoffmann von Fallersleben bedachte titel Oud Amsterdamsch Liedboek heeft bij verscheidene
literatuur-historici verwarring gesticht. Met de voor de kennis van ons oude volkslied belangrijke bundel
wordt '/ Dubbelt verbetert Amsterdamse Liedboeck bedoeld, dat tussen 1643 en 1670, de jaartallen
- incluis, gedrukt is.
Tijdschrift voor NederUmdsche Taal- en Letterkunde LX, blz. 128 vlgg.

XII
Het volkslied Een boerman hadde een dommen sin, dat aan het Duits, waarschijnlijk aan het Nederduits, ontleend is, raakte in Duitsland, misschien reeds in de 16de eeuw, in het vergeetboek, maar
bleef in sommige streken van Nederland tot heden toe een veel gezongen lied. De boer in de versie
uit het Antwerps liedboek is waarschijnlijk een pachter, die in het begin van Mei de pacht naar het
huis van zijn heer brengt.
.
Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde XL, blz. 10 vlgg.

XIII
De uitdrukking „op zijn (of de) poot spelen" is ontleend aan de gewoonte van lawaai te maken
door op een pootje te toeteren.
XIV
Ten onrechte vatten Glossaire Flamand (Edw. Gaüliard) en Af. W. „blende" in „Als de blende tzwyn
sloughen" (Brugse rekening uit 1439) op in de zin van „geblinddoekte lieden".
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde LXIII, blz. 82 vlgg.

XV
De profetieën van Aloncius, waarover Dr C. C. van de Graft (Middelnederlandsche historieliederen.
Utrecht 1904, blz. 138) geen nadere bijzonderheden verschaffen kan, hebben betrekking op Philips
de Goede, Karel de Stoute, Philips de Schone en Karel de Vijfde, en zijn in de Nederlanden gebruikt
om er propaganda mee te maken voor laatstgenoemde vorst. Aloncius was niet Alfonsus X, koning
van Castilië en Leon (1252-1282), maar een waarschijnlijk gefingeerde Turkse astroloog.

XVI
Pieter Bruegel de Oude bracht op het schilderij van de Kreupelen (Louvre) het spreekwoord „Ten
is altijt geen vastelavont" in beeld.
Historia IX, blz. 241 vlgg.

XVII
De uitleg welke Dr G. Hulin de Loo aan het schilderij van Pieter Bruegel de Oude „De jongen met
het vogelnest" (Wenen) gegeven beeft (R. van Bastelaer et G. H. de Loo. Peter Bruegel VAncien.
Bruxelles 1907, blz. 299), verdient correctie. De uitvoerige interpretatie van Dr J. B. F. van Gils
(fien andere kijk op Pieter Bruegel den Ouden. Tweede en derde deel. Tweede druk. 's-Gravenhage
z. j . , blz. 33 vlgg.) is echter geheel foutief.
I

XVIII
De Zuidafrikaanse uitgevers beseffen nog te weinig, dat een oordeelkundig gevoerde propaganda
voor de beste Afrikaanse boeken in Nederland en Vlaanderen de positie van het Afrikaans, ook in
eigen land, zal versterken. Daar onze rijpende jeugd het goede Afrikaanse boek weet te waarderen,
zou bedoelde propaganda zeer gesteund worden, indien de leerlingen der hoogste klassen van scholen
voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs in de schoolbibliotheek konden kennismaken met
geannoteerde Afrikaanse romans, verhalenbundels en dichtbundels.

